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บทคัดย�อ  

  การศึกษาคGนควGาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการศึกษา เปOน นักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใชGในการ
รวบรวมขGอมูล ไดGแก. แบบสอบถาม แบ.งออกเปOน 2 ตอน ดังน้ี 1. ขGอมูลดGานสถานภาพของผูGตอบ
แบบสอบถาม ใชGค.าความถ่ี (Frequency) และค.ารGอยละ (Percentage) แลGวนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย 2. แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$
วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชGค.าเฉลี่ยและส.วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว.า 1. ทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในภาพรวมอยู.ในระดับปานกลาง  
2. เม่ือพิจารณาเปOนรายดGาน พบว.า นักศึกษามีทักษะการใชGภาษาไทยดGานการอ.านอยู.ในระดับดีมาก 
รองลงมาไดGแก. ความสามารถดGานการฟcง ดGานการเขียน อยู.ในระดับปานกลางและดGานการพูด อยู.ใน
ระดับตํ่า ตามลําดับ 
คําสําคัญ: ทักษะการใชGภาษาไทย 
 

Abstract 
  The research on this subject thai language skills of students Bangkok Thonburi 
University. The sample group used in the study was the teacher professional experience 
training (5 years program), Faculty of Education. Bangkok Thonburi University, 44 people. 
The tools used for collecting data are divided into 2 parts: 1. Information on the 
status of respondents. Use frequency and percentage (Percentage) and present it in 
the form of a lecture table. 2. Questionnaire about Thai language skills of students. 
Professional teacher training (5 years program), Faculty of Education Bangkok Thonburi 
University. By using the mean and standard deviation. It was found that 1. Thai language 
skills of students Professional teacher training (5 years program), Faculty of Education 
Bangkok Thonburi University In the overall picture, it was at a moderate level. 2. When 
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considering each aspect, it was found that the students had very good Thai language 
reading skills. Followed by Writing ability in writing is at a moderate level and 
speaking At a low level, respectively 
Keyword: thai language skills  
 
ความเปCนมาและความสาํคญัของปEญหา 

การใชGภาษาไทยเปOนขุมคลังแห.งภูมิปcญญาของคนไทยท้ังชาติเปOนเอกลักษณ$แห.งความ
รุ.งโรจน$ของอารยธรรมไทยท่ีโดดเด.นมาอย.างยาวนาน เปOนภาษาท่ีเก.าแก.ท่ีสุดในประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตG ซึ่งมีรากฐานมาจากออสโตรไทย จะซึ่งมีความคลGายคลังกับภาษาจีน และมีหลายคํา
ท่ีขอยืมมาจากภาษาจีน 
 พ.อขุนรามคําแหงมหาราชไดGทรงประดิษฐ$อักษรไทยข้ึนเม่ือปU พ.ศ.1826 (ค.ศ.1283) เรียกว.า
ลายสือไทย มีพยัญชนะ 39 ตัว มีวรรณยุกต$ 2 ตัว ต.อมามีพยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง) สระ 21 รูป 
(32 เสียง) วรรณยุกต$ 5 เสียง คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ภาษาไทยดัดแปลงลงมาจากบาลี
และสันสกฤตภาษาไทยเปOนท้ังวัฒนธรรม เอกลักษณ$ และความภูมิใจของคนไทย แต.ปcจจุบันคนไทย
จํานวนไม.นGอยท่ีใชGภาษาไทยไดGไม.ดีพอ ไม.รูGว.าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต$ ในภาษาไทยมีก่ีรูป  
ก่ีเสียง และยังมีคนไทยอีกจํานวนมากท่ียังพูดภาษาไทยผิดบGาง เขียนผิดบGาง หรือบGางก็จับใจความผิด 
ฟcงผิด อ.านผิด บGางก็พูดภาษาไทยคําภาษาอังกฤษคํา จนเกิดปcญหาการสื่อสารและเขGาใจความหมาย
ของภาษาในทางท่ีผิด ซึ่งสิ่งเหล.านน้ีเปOนตGนเหตุที่จะทําใหGเสน.ห$ของภาษาไทยค.อย ๆ เลือนหายไป 
  การใชGภาษาไทยพูดสื่อสารในช้ันเรียนของนักศึกษาฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู (หลักสูตร  
5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีมูลเหตุของการวิจัยเน่ืองมาจากผูGวิจัยไดGเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการออกฝQก ประสบการณ$วิชาชีพครูของนักศึกษา ซึ่งตลอดระยะเวลาในการออก
ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครูน้ัน นักศึกษาจะไดGมีโอกาสเรียนรูGงานในหนGาท่ีครู จากประสบการณ$จริง 
ผูGวิจัยเช่ือว.าการสื่อสารอย.างมีประสิทธิภาพจะเปOนกลไกสําคัญท่ีจะช.วยใหGเกิดการเรียนรูG และช.วย 
เสริมสรGางความเขGาใจอันดีระหว.างบุคคลในขณะท่ีออกปฏิบัติการสอน พบว.าปcญหาของนักศึกษาฝQก
ประสบการณ$วิชาชีพครูท่ีเก่ียวขGองกับทักษะการใชGภาษาไทย เช.น นักศึกษาใชG คําพูดอธิบายไม.
ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด ไม.มีการพูดขยายความ ไม.มีการพูดยกตัวอย.าง พูดสื่อสารไม.ตรงประเด็น 
เปOนตGน สอดคลGองกับ จุไรรัตน$ ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมส.าราญ (2548) ท่ีกล.าวว.าผูGที่ฝQกพูดใหม. ๆ 
มักจะมีขGอบกพร.องในดGาน ต.าง ๆ เช.น บกพร.องในดGานการใชGเสียงและจังหวะการพูด ซึ่งผูGพูดอาจจะ
พูดเสียงดังหรือค.อยเกินไป พูดเร็วหรือชGาเกินไป พูดเสียงระดับเดียวกันโดยไม.มีการเนGนเสียงท่ีใจความ
สําคัญ หรือบกพร.องในดGานการใชGภาษาท่ีผูGพูดอาจใชGภาษา ต.างประเทศปนกับภาษาไทย ใชGภาษาไม.
เหมาะสมกับเร่ืองท่ีพูด เปOนตGน  
  ผูGวิจัยคาดหวังว.าจากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะท.าใหGผูGวิจัยและผูGสนใจอ่ืน ๆ ไดGรูGสภาพท่ี
แทGจริงของทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปU) คณะ
ศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อันจะน.าไปสู.การเตรียมความพรGอมและการวางแผนพัฒนา
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นักศึกษาก.อนออกฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู นอจากน้ีจากผลการศึกษาวิจัยยังช.วยเอ้ือประโยชน$
ครอบคลุมต.อการจัดการเรียนการสอนใหGแก.นักศึกษาท้ังคณะไดGอีกเช.นกัน  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. เพ่ือนําผลท่ีไดGเปOนแนวทางในการใชGภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหGมี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน ไดGแก. สถานภาพของนักศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ และช้ันปU 
  2. ตัวแปรท่ีศึกษา ไดGแก. ระดับทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพ
ครู (หลักสูตร 5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุ.งหมายเพ่ือศึกษา
ระดับทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$ วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปU) คณะ
ศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเปOนการศึกษาเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชGในการศึกษาระดับ
ทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 4. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชGในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดGแก. นักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู (หลักสูตร 
5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขGอมูลดGานสถานภาพของผูGตอบแบบสอบถาม ใชGค.าความถ่ี (Frequency) และค.ารGอยละ 
(Percentage) แลGวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 2. แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู 
(หลักสูตร 5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชGค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
  1. ทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปU) คณะ
ศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในภาพรวมอยู.ในระดับปานกลาง  

2. เม่ือพิจารณาเปOนรายดGาน พบว.า นักศึกษามีทักษะการใชGภาษาไทยดGานการอ.านอยู.ใน
ระดับดีมาก รองลงมาไดGแก. ความสามารถดGานการฟcง ดGานการเขียน อยู.ในระดับปานกลางและดGาน
การพูด อยู.ในระดับตํ่า ตามลําดับ 



4 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

อภิปรายผล  
 จากการพิจารณาทักษะการใชGภาษาไทยของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู (หลักสูตร 

5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบว.า นักศึกษาส.วนใหญ.มีทักษะในการใชG
ภาษาไทยอยู.ในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาความสามารถในการใชGภาษาไทยแต.ละดGานพบว.า 
คะแนน เฉลี่ยความสามารถในการใชGภาษาไทยแต.ละทักษะเรียงลําดับจากความสามารถในระดับดี
มากไปหาความ สามารถในระดับตํ่า คือ ความสามารถในการอ.าน ความสามารถในการฟcง 
ความสามารถในการเขียน และ ความสามารถในการพูด 
 ทักษะในการฟcงของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความสามารถในระดับปานกลาง แสดงว.า นักศึกษามีความสามารถใน
การฟcงอยู.ในระดับท่ีตGองพัฒนาข้ึนอีกมาก ซึ่งวิธีการท่ีจะช.วยพัฒนาทักษะการฟcงคือการใชGแบบฝQก 
การเรียนการสอนทักษะการฟcงอย.างมีวิจารณญาณ โดยใชGแบบฝQกประกอบ จะช.วยใหGนักศึกษามี
ทักษะการฟcงเพ่ิมข้ึน ดังผลการวิจัยของ พรรัตน$ สุวรรณรัตน$ (2537 : 54) ท่ีพบว.านักเรียนท่ีไดGรับการ
ฝQกฝนการพัฒนาทักษะการฟcงภาษาไทยอย.างมีวิจารณญาณ มีทักษะการฟcงสูงข้ึน อันเปOนการใชG
ความสามารถทางการใชGภาษาดี ข้ึนดG วย  ซึ่ งสอดคลG องกับแนวคิดของ ทรงสมร ส วัส ดี
(Svasti,1985:780) ท่ีกล.าวตรงกัน สรุปไดGว.า ความสามารถในการฟcงแต.ละคนข้ึนอยู.กับ การฝQกฝน 
และสามารถปรับปรุงใหGดีขึ้นไดG 
 ทักษะในการพูดของนักศึกษา ฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีทักษะในการพูดตํ่าเพราะมีเวลาฝQกปฏิบัตินGอย อุปสรรคท่ีทําใหGนักศึกษา
มีความสามารถในการพูดตํ่า เปOนเพราะจํานวนนักศึกษาในหGองเรียนหน่ึง ๆ มีจํานวนมาก ทําใหG
ครูผูGสอนไม.สามารถดูแลไดGท่ัวถึงและจากการวิจัยซึ่งผูGวิจัยไดGทดสอบความสามารถในการพูด โดยใหG 
นักศึกษาพูดบันทึกเสียงน้ีเปOนสิ่งท่ีนักศึกษาไม.คุGนเคยนัก เน่ืองจากการสอนโดยท่ัวไป มักจะใหG
นักศึกษา สอบดGวยการอ.านและการเขียนมากกว.า ถึงแมGจะมีจุดหมายเพ่ือวัดทักษะการพูดของ
นักศึกษาก็ตาม แต.มีความยุ.งยากมากหากจะทดสอบกับนักศึกษาจํานวนมาก ๆ ผูGวิจัยพบว.า นักศึกษา
ท่ีเปOนกลุ.มตัวอย.าง ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีใหGความสนใจและมีความต้ังใจในการพูด แต.ผลท่ี
ปรากฏน้ันยังอยู.ในเกณฑ$ตํ่า ซึ่งถGาหากไดGรับการฝQกฝนและมีการวัดผลการพูดโดยใหGนักศึกษาไดGฝQกพูด
จริง ๆ อย.างสมํ่าเสมอ ก็จะช.วย ใหGนักศึกษามีความสามารถในการพูดดีข้ึน ซึ่งสอดคลGองกับ
ผลการวิจัยของอรุณี ชินวงศ$อมร(2534) ท่ีสรุป ผลการวิจัยว.า การสอนทักษะการพูดโดยการใชG
บทบาทสมมติไดGผลดีกว.าการสอนตามคู.มือครูและวิธีการฝQก อาจนํามาปรับใชGในระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา 
 ทักษะในการอ.านของนักศึกษาฝQกประสบการณ$วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปU) คณะศึกษาศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยู.ในระดับดีมาก แสดงว.า นักศึกษามีความสามารถในการอ.านสูง ท้ังน้ี
อาจเปOน เพราะในการทําแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถยGอนกลับไปอ.านไดGใหม. เพ่ือหาคําตอบจาก
ขGอความท่ีอ.าน และในขณะเดียวกันนักศึกษาท่ีอยู.ในวัยระดับอุดมศึกษาส.วนใหญ.จะสนใจการอ.านงาน
เขียนหนังสือประเภท ต.างๆ สอดคลGองกับ สิริชัย วงษ$สาธิตศาสตร$ และคณะ(2556:88-89) ท่ีกล.าวถึง
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พฤติกรรมการสื่อสารใน ชีวิตประจําวันของวัยรุ.นว.า ในแต.ละระยะของวัยมีความสนใจในการอ.าน
สัมพันธ$กับการพัฒนาการทาง ร.างกาย จิตใจอารมณ$และสังคม ตลอดจนความตGองการตามธรรมชาติ
ของวัยรุ.น วัยรุ.นระยะกลางจะสนใจ การอ.านท่ีเนGนเร่ืองในทางใดทางหน่ึง สนใจการอ.านหนังสือเรียน 
หรือหนังสือท่ีกําหนดตามความตGองการ ของโรงเรียนมากข้ึน ซึ่งจะเปOนส.วนหน่ึงท่ีทําใหGนักศึกษาสนใจ
และเอาใจใส.กับการอ.านหนังสือ ท้ังนักศึกษา ท่ีอยู.ในวัยศึกษาเล.าเรียนตGองอ.านหนังสือเพ่ือเตรียม
สอบในวิชาอ่ืน ๆ จึงมีส.วนทําใหGนักศึกษามีพ้ืนฐาน การอ.านท่ีดีและผลจากการอ.านจึงทําใหGนักศึกษา
สามารถตรวจสอบเน้ือหาและวิเคราะห$ประเด็น ทําความเขGาใจเร่ืองท่ีอ.านไดGอย.างต.อเน่ืองและสรุป
สาระสําคัญไดGซึ่งในการเรียนการสอนทักษะการอ.าน ครูควรมีวิธี การสอนท่ีดีและควรปลูกฝcงและ
เสริมสรGางทัศนคติที่ดีต.อการอ.าน เพ่ือเปOนการปูพ้ืนฐานนิสัยรักการอ.านต.อไป และหากจะทําเฉพาะใน
เวลาเรียนวิชาภาษาไทย อาจจะไม.เพียงพอเพราะเวลามีนGอย ครูควรจัดกิจกรรม เสริมทักษะการอ.าน
นอกเวลาเรียน เพ่ือเปOนการสรGางเสริมประสบการณ$ตรงใหGแก.ผูGเรียน ท้ังฝQกสมรรถภาพ การอ.านเร็ว 
จะทําใหGเกิดความรอบรูGกวGางขวาง และหากผูGเรียนมีความสามารถในการอ.านสูง จะช.วยใหG สามารถ
แสวงหาความรูGไดGอย.างดีและประสบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังท่ีผลการวิจัยของ ยุพยง เทพาอภิรักษ$ 
(2537:72) ท่ีเสนอแนะว.า ครูผูGสอนควรส.งเสริมใหGนักเรียนมีประสบการณ$ในการอ.านอย.างกวGางขวาง
และ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหGนักเรียนไดGมีโอกาสฝQกการอ.านอยู.เสมอ ศุภวรรณ$ เล็กวิไล 
(2539:120) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา รูปแบบการสอนอ.านอย.างมีวิจารณญาณดGวยกลวิธีการเรียน
ภาษาโดยใชGหลัก การเรียนรูGแบบร.วมมือ ท่ีพบว.า การเรียนแบบร.วมมือใหGประโยชน$มาก นักเรียนส.วน
ใหญ.ชอบ และนํากลวิธี การเรียนภาษาไปใชGมากในดGานการจับใจความ น่ังสมาธิและการทํา 
 ทักษะในการเขียนของนักศึกษาฝQกประสบการณ$ วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปU ) คณะ
ศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยู.ในระดับปานกลางแสดงว.า นักศึกษามีความสามารถใน
การเขียนท่ีควรไดGรับ การพัฒนาเม่ือพิจารณาในส.วนของการเขียนเรียงความพบว.า ยังขาดความ
ชัดเจนและรายละเอียดของเร่ือง ตลอดจนรูปแบบการเขียนและการใชGตัวสะกด ซึ่งสอดคลGองกับผล
การศึกษาของ ปุลภรณ$ อาจตGน (2547:97) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห$ขGอผิดพลาดและสาเหตุการเขียน
ภาษาไทยผิดพลาดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปU ท่ี1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานGอมเกลGา 
กรุงเทพมหานคร พบว.า นักเรียนมีขGอผิดพลาดในการเขียน 4 ดGาน ไดGแก. การใชGคํา การใชGประโยค 
การสะกดการันต$และการใชGวรรคตอนโดยมีขGอผิดพลาดดGานการใชGคํามากท่ีสุด ส.วนสาเหตุท่ีนักเรียน
เขียนภาษาไทยผิดพลาด คือ การสับสนเก่ียวกับมาตราตัวสะกด การใชGแนวเทียบผิด การเขียนตาม
ภาษาพูดและตามการออกเสียงการไม.รูGความหมายของคําการไม.รูGหลักภาษาดีพอและการเขียน ตก
หล.นเพราะขาดความระมัดระวัง 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช� 
 1. ครูอาจารย$ควรฝQกหัดใหGผูGเรียนสังเกตการใชGภาษาของบุคคลต.างๆในชีวิตประจําวันโดย
พยายาม ใชGความรูGกฎเกณฑ$ทางภาษาเขGาช.วยดGวย  
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2. ในการสอนการฟcง การพูด การอ.าน และการเขียน ครูอาจารย$ควรเป}ดโอกาสใหGผูGเรียนไดG
ฝQก มากข้ึน และมีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีดี ใหGผูGเรียนมีส.วนในการประเมินผลของตนเองและเพ่ือน ๆ  

3. ครูอาจารย$ควรเนGนความรูGเร่ืองการใชGภาษาเพ่ือการสื่อสารมากกว.าการเรียนเน้ือหา เพ่ือ
เพ่ิม ประสิทธิภาพในการพูดและการเขียนของผูGเรียน 

 
ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต�อไป 

1. ควรมีการทําวิจัยหัวขGอน้ีซ้ําอีกคร้ัง โดยใชGตัวอย.างประชากรในระดับปริญญาตรีแต.ละช้ันปU 
หรือในมหาวิทยาลัยอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบกัน  

2. ควรมีการทําวิจัยหัวขGอน้ีสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (ภาคคํ่า / ภาค
สมทบ) 

3. ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชGภาษาไทยของนิสิต/นักศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
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นิพนธ$ อังศุธีรกุล, เบญจมาภรณ$ สรGอยนGอย, และอรอุษา อ.องสุวรรณ 

อาจารย$สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาปcจจัยในการเลือกเขGาพักโฮมสเตย$ของ
นักท.องเท่ียวชาวไทย โดยมีการศึกษาปcจจัยส.วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต.อการเขGาพักโฮมสเตย$ของ
นักท.องเท่ียวชาวไทย บริเวณหมุ.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชG
แบบสอบถาม (Questionaire) เปOนเคร่ืองมือในการวิจัยจากการสุ.มแบบบังเอิญจํานวน 400 คน สถิติ
ท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูลเบ้ืองตGน คือ สถิติพรรณนา ไดGแก. ค.ารGอยละ (Percentage) ค.าเฉลี่ย 
(Mean) ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ท่ีใชGทดสอบสมมติฐาน 
ไดGแก. การวิเคราะห$ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว.า จากการศึกษาขGอมูลท่ัวไปของผูGตอบแบบสอบถาม พบว.านักท.องเท่ียวชาว
ไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดGต.อเดือน การไดGรับขGอมูลข.าวสาร และวิธีการเดินทางท้ังหมดจํานวน 400 คน 
ส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง จํานวน 229 คน คิดเปOนรGอยละ 57.20 มีอายุระหว.าง 31 – 40 ปU จํานวน 
120 คน คิดเปOนรGอยละ 30.00 การศึกษาอยู.ในระดับปริญญาตรี จํานวน 174 คน คิดเปOนรGอยละ 
43.50 มีรายไดG 10,000 – 20,000 บาท ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส.วนตัว จํานวน 132 คน คิด
เปOนรGอยละ 33.00 ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.ไดGรับขGอมูลข.าวสารมาจากบุคคลใกลGชิด จํานวน 289 
คน คิดเปOนรGอย 72.20 และพบว.าผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีวิธีการเดินทางโดยรถส.วนตัวจํานวน 
208 คน คิดเปOนรGอยละ 52.00 
 สําหรับความคิดเห็นของผูGตอบแบบสอบถามในเร่ือง ส.วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต.อปcจจัย
ในการเลือกเขGาพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาวไทย บริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังข
ละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมแต.ละรายดGานอยู.ในระดับมาก ดังน้ี ปcจจัยดGานท่ีพักและบริการโดย

รวมอยู.ในระดับมาก (x ̄ =4.32) ปcจจัยดGานราคาโดยรวมอยู.ในระดับมาก (x=̄4.04) ปcจจัยดGานการ

ส.งเสริมการตลาดโดยรวมอยู.ในระดับมาก (x ̄ =4.01) ปcจจัยดGานลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู.ใน

ระดับมาก (x ̄ =4.41) และปcจจัยดGานการเตรียมความพรGอมบุคลากรโดยรวมอยู.ในระดับมาก  

(x ̄ =4.32) 
คําสําคัญ : โฮมสเตย$, หมู.บGานมอญ, ปcจจัยในการเลือกเขGาพักโฮมสเตย$ 
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บทนํา  
  ปcจจุบันการท.องเท่ียวจัดเปOนอุตสาหกรรมท่ีใหญ.ท่ีสุดของโลก ดังจะเห็นไดGว.าจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท.องเท่ียวท่ัวโลกท่ีเพ่ิมข้ึนอย.างรวดเร็วในทุกปU ซึ่งก.อใหGเกิดผลทางดGาน
เศรษฐกิจโดยรวมเม่ือเทียบกับกลุ.มอุตสาหกรรมใหญ.ๆ หลายๆ อุตสาหกรรม ท้ังทางดGานการจGาง
แรงงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท.องเท่ียว และตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท.องเท่ียวมีการ
ขยายเติบโตจากเดิมมากข้ึนหลายเท.าตัว ซึ่งปcจจัยต.างๆ เหล.าน้ีแสดงใหGเห็นการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท.องเท่ียวท่ีมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย.างรวดเร็ว สําหรับประเทศไทยน้ัน ไดGใหGความสนใจ
กับการท.องเท่ียวมานานกว.า 40 ปU ส.งผลใหGการพัฒนาการท.องเท่ียวของประเทศไทยมีความ
เจริญกGาวหนGาเปOนอย.างมาก ผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท.องเท่ียวปรากฏอย.างชัดเจนและเปOนท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไปว.ามีความสําคัญต.อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองมาจากการท.องเท่ียวเปOน
อุตสาหกรรมท่ีประกอบดGวยธุรกิจหลายประเภท ท้ังท่ีเก่ียวขGองโดยตรง ไดGแก. ดGานการขนส.ง ท่ีพัก 
อาหาร และธุรกิจนําเท่ียว ซึ่งผลผลิตหลักท่ีนักท.องเท่ียวซื้อโดยตรงคือบริการกับท่ีเก่ียวขGองทางอGอม
ไดGแก. การผลิตสินคGา เปOนตGน รวมเปOนการซื้อสินคGาและบริการสําหรับกลุ.มนักท.องเท่ียวต.างประเทศ
ถือเปOนการส.งสินคGาออก อุตสาหกรรมท.องเท่ียวจึงเปOนแหล.งท่ีมาของเงินตราต.างประเทศท่ีสําคัญ ท้ัง
การลงทุนในอุตสาหกรรมท.องเท่ียว นอกจากผลประโยชน$จะตกอยู.ภายในประเทศ ยังช.วยสรGางงาน
สรGางอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีดGานสังคม การท.องเท่ียวเปOนการพักผ.อนท่ีช.วยลด
ความตึงเครียด พรGอมสรGางความเขGาใจอันดีระหว.างนักท.องเท่ียวและเจGาของถ่ิน (กระทรวงการ
ท.องเท่ียวและกีฬา, 2551) 
  โดยกรมการท.องเท่ียวโดยสํานักพัฒนาบริการท.องเท่ียวไดGดําเนินการส.งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานท่ีพักท่ีสัมผัสวัฒนธรรมชนบทหรือโฮมสเตย$ (Home Stay) ต้ังแต.ปU พ.ศ. 2546 โดย
ดําเนินการตรวจประเมิน และการใหGการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย$ไทย ภายใตGกรอบคําจํากัดความ
ของมาตรฐานโฮมสเตย$ไทยหรือท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทมาตรฐานไทยว.า บGานท่ีอยู.ในชนบทท่ีมี
ประชาชนในชุมชนเปOนเจGาของและเจGาของบGาน หรือสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู.เปOนประจํา หรือใชG
ชีวิตประจําวันอยู.ในบGานดังกล.าว (กรมการท.องเท่ียวและกีฬา, 2551) รวมถึงเปOนรูปแบบการ
ท.องเท่ียวท่ีมีศูนย$กลางอยู.ท่ีพักของชุมชน มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร มีการจัดกิจกรรมนํา
เท่ียว และการศึกษาเร่ืองทGองถ่ินท่ีเนGนวิถีชีวิตไทย (ชลิดา รินทร$พรหม และคณะ, 2550) 
  จากท่ีกล.าวมาขGางตGน ทําใหGผูGวิจัยเห็นว.า เศรษฐกิจในไทยในปcจจุบันยังคงตGองพ่ึงพิงรายไดG
จากภาคบริการการท.องเท่ียว เน่ืองจากอุตสาหกรรมดังกล.าวสนับสนุนต.อการกระจายรายไดG และการ
สรGางงานใหGกับชุมชนในทGองถ่ินรวมไปถึงยังสามารถลดปcญหาความยากจนของประชากรในระดับหน่ึง 
ท้ังน้ีเพ่ือการพัฒนาชุมชนใหGเปOนอุตสาหกรรมการท.องเท่ียวสามารถตอบสนองต.อความตGองการของ
นักท.องเท่ียวและกระแสของการตลาดท.องเท่ียวน้ันไดGการท.องเท่ียวรูปแบบใหม. ๆ จึงถือกําเนิดข้ึน 
เช.น การท.องเท่ียวเชิงคุณภาพ การท.องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม การท.องเท่ียวเชิงนิเวศน$ โดยท่ีกิจกรรม
ดGานท่ีพักและการโรงแรมท่ีต.างสนใจของนักท.องเท่ียวและผูGประกอบการในปcจจุบันคือ การท.องเท่ียว
แบบโฮมสเตย$ 
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จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานท่ีน.าสนใจและถือว.ามีวิถีชีวิตชุมชนอันเปOนอกลักษณ$และดึงดูดความสนใจจึง
ทําใหGเกิดความสนใจท่ีจะทําการวิจัยศึกษาคือบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี หมู.บGานมอญ ต้ังอยู.ในเขตอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หมู.บGานมอญถูกลGอม
ไปดGวยภูเขามีแม.นํ้าซองกาเลียซึ้งมีตGนกําเนิดจากประเทศพม.าไหลผ.านโดย แม.นํ้าซองกาเลีย เปOนช่ือ
เรียกภาษามอญแปลเปOนไทยว.า ฝc�งโนGน เปOนแม.นํ้าสายท่ีแบ.งเขตแดนอําเภอสังขละบุรีออกเปOนสอง
ฟาก ฝc�งหน่ึงคือตัวอําเภอเปOนท่ีต้ังของสถานท่ีราชการและบรรดาท่ีพักสําหรับนักท.องเท่ียว ชาวบGาน
ส.วนใหญ.เปOนคนไทยพูดภาษากลาง ส.วนอีกฝc�งหน่ึงเปOนหมู.บGานของชาวมอญ มีท้ังท่ีต้ังรกรากมานาน
นับรGอยปUและมีประชากรมอญบางส.วนท่ีเพ่ิงอพยพมาอยู.ใหม. สังขละบุรีจึงกลายเปOนเมืองท่ีมีความ
หลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม มีชาวมอญต้ังบGานเรือนอาศัยอยู.เปOนจํานวนมากท่ีบริเวณ
สะพานมอญ โดยในหมู.บGานมอญแห.งน้ียังมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมใหGไดGเห็น กิจกรรมยามเชGา
ของชาวมอญคือกิจกรรมใสบาตรพระยามเชGา ณ ตลาดมอญ ซึ่งเปOนหน่ึงในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวมอญท่ีอาศัยอยู.ในหมู.บGานมอญ อีกหน่ึงสิ่งท่ีเปOนเอกลักษณ$ของชาวมอญคือการเทินสิ่งของไวGบน
ศีรษะรวมถึงการแต.งกายท่ีมีเอกลักษณ$ของชาวมอญ ถือไดGว.าหมู.บGานมอญแห.งน้ีเปOนหมู.บGานท่ีมีการ
ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวมอญไดGอย.างลงตัว (สุธารัตน$ รัตนะโสภณ, 2559) 
 

วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต.อท่ีพักแบบโฮมสเตย$ บริเวณ
หมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต.อความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทย 
ท่ีมีผลต.อท่ีพักแบบโฮมสเตย$ บริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาปcญหาและขGอเสนอแนะในความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีผลต.อท่ี
พักแบบโฮมสเตย$ บริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

            ตัวแปรต�น        ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 

ปEจจัยส�วนบุคคลของนักท�องเท่ียว 
1. เพศ 6. การไดGรับข.าวสารจากสื่อ 
2. อายุ 7. การเดินทาง 
3.การศึกษา  
4. รายไดG 
5. อาชีพ 

ด�านความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว 
1. ดGานท่ีพักและการบริการ 
2. ดGานราคา 
3. ดGานการเตรียมความพรGอม

ของบุคลากร 
4. ดGานการส.งเสริมการขาย 
5. ดGานลักษณะทางกายภาพ 
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การดําเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลของการวิจัยเปOนแบบสอบถาม (Questionaire)ท่ีสรGาง
ข้ึนมาเพ่ือสอบถามกลุ.มตัวอย.าง โดยจัดทําแบบสอบถามไปใหGผูGตอบแบบสอบถามดGวยตนเอง ซึ่งมี
ลักษณะคําถามปลายป}ด (Close End Question) ท่ีกําหนดคําตอบไวGใหGผูGตอบและคําถามแบบ
ปลายเป}ด (Opened End Question) ใหGผูGตอบแสดงความคิดเห็นไดGอย.างอิสระ โดยเน้ือหาจะแบ.ง
ออกเปOน 4 ตอน ไดGแก. 
 ตอนท่ี 1 เปOนแบบสอบถามขGอมูลท่ัวไปเก่ียวกับขGอมูลท่ัวไปของผูGตอบแบบสอบถาม 
ประกอบไปดGวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดGต.อเดือน และอาชีพ โดยผูGตอบแบบสอบถามจะตGอง
เลือกคําตอบเพียงคําถามเด่ียวเท.าน้ัน ท่ีตรงกับคุณลักษณะของตนเอง 
 ตอนท่ี 2 เปOนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม ปcจจัยในการเลือกเขGาพักโฮมสเตย$ของ
นักท.องเท่ียวชาวไทย บริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบไปดGวย การไดGรับขGอมูลข.าวสารจากสื่อและเดินทางมาโดยวิธีใด 
 ตอนท่ี 3 เปOนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปcจจัยในการเลือกเขGาพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาว
ไทย บริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปOนคําถามปลายป}ด 
โดยแบ.งคะแนนเปOน 5 ระดับ ดังน้ี 5 หมายถึงมากท่ีสุด, 4 หมายถึงมาก, 3 หมายถึงปานกลาง, 2 
หมายถึงนGอยและ 1หมายถึงนGอยท่ีสุด (Likert.Rennis A, 1961) 
 ตอนท่ี 4 เปOนแบบสอบถามแบบปลายเป}ดเพ่ือใหGผูGตอบแบบสอบถามเสนอขGอคิดเห็นหรือ
ขGอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดGทําการเก็บรวบรวมขGอมูลท่ีสําคัญใน 2 ลักษณะคือ  
 1. ขGอมูลปฐมภูมิ 
  เปOนการวิจัยภาคสนาม (Field Reaearch) ซึ่งเปOนการศึกษาคGนควGาดGวยวิธีการ เก็บ
รวบรวมขGอมูลโดยการใชGแบบสอบถาม (Questionnaire Method) ขGอคําถามท้ังหมดมีท้ังปลายเป}ด
และปลายป}ดและนํามาจัดหมวดหมู.ของคําตอบภายหลัง การใชGแบบสอบถามโดยมีแบบสอบถามเปOน
เคร่ืองมือในการสอบถามนักท.องเท่ียวชาวไทย เพ่ือเก็บขGอมูลเก่ียวกับ โฮมสเตย$ บริเวณหมู.บGานมอญ 
ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. ขGอมูลทุติยภูมิ  
  ศึกษาทฤษฏี แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองกับแหล.งท่ีพักอาศัยโฮมสเตย$ รวมถึง
การเก็บรวบรวมขGอมูลท่ีไดGจากการศึกษา คGนควGา รวบรวมจากบทความ วารสาร เอกสาร 
อินเตอร$เน็ต และรายงานวิจัยต.างๆ ท่ีเก่ียวขGอง เพ่ือนําขGอมูลท่ีไดGมาศึกษาทฤษฎีที่ใชGในการศึกษาและ
ใชGในการทบทวนวรรณกรรม 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ปcจจัยในการเลือกเขGาพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาวไทย บริเวณหมู.บGาน
มอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดสรุปไดGดังน้ี 
 จากการศึกษาขGอมูลท่ัวไปของผูGตอบแบบสอบถามพบว.านักท.องเท่ียวชาวไทยบริเวณหมู.บGาน
มอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดG
ต.อเดือน การไดGรับขGอมูลข.าวสารและวิธีการเดินทาง ท้ังหมด 400 คน ส.วนใหญ.เปOนผูGหญิงจํานวน 
229 คนคิดเปOนรGอยละ 57.20 มีอายุระหว.าง 31 - 40 ปU จํานวน 120 คน คิดเปOนรGอยละ 30.00 
การศึกษาอยู.ในระดับปริญญาตรีจํานวน 174 คน คิดเปOนรGอยละ 43.50 มีรายไดG 10,000 – 20,000 
บาท จํานวน 145 คน คิดเปOนรGอยละ 36.20 ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส.วนตัวจํานวน 132 คน 
คิดเปOนรGอยละ 33.00 
 เม่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท.องเท่ียวท่ีมีต.อปcจจัยและพฤติกรรมในการเลือกเขGาพักแบบ
โฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาวไทย บริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี พบว.าผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.ไดGรับข.าวสารมากการแนะนําจากบุคคลใกลGชิดจํานวน 
289 คน คิดเปOนรGอยละ 72.20 และพบว.าผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีวิธีการเดินทางโดยรถส.วนตัว
จํานวน 208 คน คิดเปOนรGอยละ 52.00 
 ความคิดเห็นของผูGตอบแบบสอบถามในเร่ือง ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต.อการ
ตัดสินใจเลือกใชGบริการท่ีพักแบบโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาวไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบล
หนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยู.ในระดับมากและเม่ือพิจารณารายดGานพบว.า
ปcจจัยดGานท่ีพักและบริการและปcจจัยดGานการเตรียมความพรGอมมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดและรองลงมาคือ
ปcจจัยดGานลักษณะทางกายภาพและปcจจัยดGานราคา และดGานท่ีนGอยท่ีสุดคือปcจจัยดGานการส.งเสริม
การตลาด แต.ละปcจจัยมีระดับคะแนนเฉลี่ยตามลําดับ  
 ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปcจจัยการเลือกพักโฮมสเตย$ ของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปcจจัยดGานท่ีพักและ
บริการของโฮมสเตย$พบว.า ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกพักโฮมสเตย$ ของนักท.องเท่ียวชาวไทยบริเวณ
หมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปcจจัยดGานท่ีพักและบริการโดย
รวมอยู.ในระดับมาก ( ) เม่ือพิจารณาเปOนรายขGอพบว.า นักท.องเท่ียวใหGความสนใจกับความ
สวยงาม ความสะอาดและความปลอดภัยของโฮมสเตย$ มีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครันและระดับค.าเฉลี่ยนGอยท่ีสุดคือ ท่ีพักมีความเปOนสัดส.วนใหGเปOนความ
ส.วนตัว 
 ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปcจจัยการเลือกพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปcจจัยดGานท่ีพักและ
บริการของโฮมสเตย$พบว.า ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาวไทยบริเวณ
หมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีปcจจัยดGานราคาโดยรวมอยู.ในระดับ

มาก (x=̄ 4.04) เม่ือพิจารณาเปOนรายขGอพบว.า นักท.องเท่ียวใหGความสนใจเก่ียวกับคุณภาพและการ
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บริการมีความเหมาะสมกับราคาโฮมสเตย$มีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือท่ีพักมีความเหมาะสมกับ
ราคาและระดับค.าเฉลี่ยนGอยท่ีสุดคือราคาสามารถเขGาถึงไดG ทุกระดับ 
 ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปcจจัยการเลือกพักโฮมสเตย$ ของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปcจจัยดGานท่ีการส.งเสริม

การตลาด (x=̄ 4.01) ของโฮมสเตย$พบว.า ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกพัก โฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปcจจัยดGานท่ีพักและ
บริการโดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOนรายขGอพบว.า นักท.องเท่ียวใหGความสนใจกับการลด
ราคาหGองพักตามเทศกาลต.างๆมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือมีการบริการสํารองหGองพักไดG
หลากหลายช.องทาง (บริษัทตัวแทน, agoda, booking)  และระดับค.าเฉลี่ยนGอยท่ีสุดคือมีการเสนอ
ส.วนลดใหGแก.ลูกคGาก.อนเขGาพัก 
 ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปcจจัยการเลือกพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปcจจัยดGานลักษณะทาง

กายภาพ (x=̄ 4.41) ของโฮมสเตย$พบว.า ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปcจจัยดGานลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOนรายขGอพบว.า นักท.องเท่ียวใหGความสนใจเก่ียวกับ
สถานท่ีต้ังโฮมสเตย$อยู.ใกลGกับสถานท่ีท.องเท่ียวสําคัญของโฮมสเตย$มีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ
สถานท่ีต้ังโฮมสเตย$อยู.ใกลGชิดกับธรรมชาติและ ระดับค.าเฉลี่ยนGอยท่ีสุดคือสถานท่ีต้ังโฮมสเตย$อยู.ใกลG
กับชุมชนชาวบGาน 
 ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปcจจัยการเลือกพักโฮมสเตย$ ของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปcจจัยดGานการเตรียม
ความพรGอมบุคลากรของโฮมสเตย$พบว.า ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยบริเวณหมู.บGานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปcจจัยดGานการเตรียม

ความพรGอมบุคลากร (x ̄= 4.32) โดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOนรายขGอพบว.า นักท.องเท่ียว
ใหGความสนใจเก่ียวกับการบริการเอาใจใส.จากเจGาของโฮมสเตย$ มีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือการ
ตGอนรับอย.างอบอุ.นจากเจGาของโฮมสเตย$และระดับค.าเฉลี่ย นGอยท่ีสุดคือใหGคําอธิบายและตอบขGอ
สงสัยไดGตรงคําถาม 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ปcจจัยในการเลือกเขGาพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาวไทยบริเวณหมู.บGาน
มอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไดGนําผลสรุปมาเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี 
และวิทยานิพนธ$ที่เก่ียวขGองเขGาดGวยกันเพ่ืออธิบายสมติฐานและวัตถุประสงค$ของการวิจัยคร้ังน้ี 
 พฤติกรรมของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต.อแหล.งท.องเท่ียวบริเวณหมู.บGานมอญพบว.าแหล.ง
ท.องเท่ียวส.วนใหญ.ไม.เคยเดินทางมาท.องเท่ียวบริเวณหมู.บGานมอญ จากการทราบข.าวสารเก่ียวกับ
สถานท่ีท.องเท่ียวบริเวณสะพานมอญ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จากบุคคล
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ใกลGชิดแนะนําเชิญชวนต.อๆ กันใหGมาท.องเท่ียวและส.วนใหญ.ใชGวิธีการเดินทางโดนรถส.วนตัวมากท่ีสุด
อาจกล.าวไดGว.านักท.องเท่ียวส.วนใหญ.ตGองการเดินทางมาพักผ.อนหย.อนใจหลีกหนีจากชีวิตท่ีวุ.นวายใน
เมืองกรุง และตGองการพาครอบครัวไปพักผ.อนและใชGชีวิตเรียบง.ายเหมือนชาวบGานท่ัวไป เพราะ
บริเวณแหล.งท.องเท่ียวสะพานมอญมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ ซึ่งสถานท่ีน้ีสามารถตอบโจทย$ของการพักผ.อน
ของนักท.องเท่ียวไดGซึ่งไม.สอดคลGองกับงานวิจัยของ ย่ิงยศ ปcญญาโน (2550) ทําการศึกษาเก่ียวกับ
ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการตัดสินใจเลือกท.องเท่ียว จังหวัดอุบลราชธานีไดGกล.าวว.านักท.องเท่ียวมักจะหา
ขGอมูลข.าวสารในการมาเท่ียวจากอินเตอร$เน็ตและหากภูมิลําเนาอยู.ใกลGกับสถานท่ีท.องเท่ียวก็จะส.งผล
ต.อการมาเท่ียวท่ีแตกต.างกัน 
 จากการศึกษา ปcจจัยการเลือกพักโฮมสเตย$ของนักท.องเท่ียวชาวไทยบริเวณหมู.บGานมอญ 
ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว.าผูGตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปcจจัยการเขGาพัก
โฮมสเตย$อยู.ในระดับมาก พบว.าปcจจัยดGานท่ีพักบริการองโฮมสเตย$มีความสวยงาม สะอาด และความ
ปลอดภัยของโฮมสเตย$ การมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ท่ีพักมีความเปOนสัดส.วนใหGความเปOน
ส.วนตัว และปcจจัยดGานการเตรียมความพรGอมของบุคลากรอาจเปOนเพราะการไดGรับการเอาใจใส.จาก
เจGาของโฮมสเตย$ การตGอนรับอย.างอบอุ.น และการใหGคําอธิบาย ต.อขGอสงสัยแก.นักท.องเท่ียวไดG 
สอดคลGองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน$ ทองเรือง (2553) ทําการศึกษาเก่ียวกับ ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการ
ตัดสินใจเลือกใชGบริการสถานท่ีพักของนักท.องเท่ียวชาวต.างชาติ ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร$
ธานี ไดGกล.าวว.า สถานท่ี ความสะดวก และความสะอาด เปOนสิ่งสําคัญ ในการเขGามาท.องเท่ียวอีกท้ังยัง
สอดคลGองกับการวิจัยของ จันทนา จันทรโชติ (2551) ทําการศึกษาเก่ียวกับ ปcจจัยท่ีมีความสัมพันธ$
กับความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวต.อการดําเนินการใหGบริการท.องเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จของ
ผูGประกอบการท.องเท่ียวในจังหวัดสงขลา ไดGกล.าวว.า นักท.องเท่ียวชอบการท.องเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จคือ
การเท่ียวน้ันตGองมีผูGนําทางคอยดูแลและใหGบริการในขGอมูลต.างๆ ท่ีนักท.องเท่ียวสงสัย 
 
ข�อเสนอแนะ  
 1. โฮมสเตย$ควรมีการมุ.งเนGนหลักการบริหารจัดการท่ีเปOนระบบระเบียบและผูGรับผิดชอบผูGนํา
ทGองถ่ินและหน.วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีร.วมส.งเสริมสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ท.องเท่ียวโฮมสเตย$ใหGมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 2. สมาชิกโฮมสเตย$ควรมีการร.วมมือกันพัฒนามัคคุเทศก$ และนักปราชญ$ชุมชน เพ่ือถ.ายทอด
ความรูGใหGแก.คนในชุมชนรุ.นหลังว.าการท.องเท่ียวโดยชุมชนน้ันไม.ไดGมุ.งหมายท่ีการทํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีดีงามของทGองถ่ินใหGอยู.ต.อไปในรุ.นหลัง และเพ่ือเผยแพร.ใหGแก.
บุคคลท่ัวไปทราบท้ังชาวไทยและชาวต.างชาติไดGทราบและตระหนักถึงคุณค.าของสิ่งน้ันๆ เพ่ือใหGเกิด
วิถีวัฒนธรรมอย.างย่ังยืน 
 3. โฮมสเตย$ควรมีการประชาสัมพันธ$ผ.านสื่อต.างๆ ซึ่งยังไม.ครอบคลุมอาจเน่ืองมาจาก
ขGอจํากัดทางดGานงบประมาณท่ีมีนGอย ดังน้ันควรมีการเสนอของบประมาณจากหน.วยงานดGานการ
ท.องเท่ียวต.างๆ โดยนํามาดําเนินการประชาสัมพันธ$เพ่ือเพ่ิมช.องทางส.งเสริมดGานการตลาดในทางการ
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ท.องเท่ียวใหGมากข้ึนและส.งเสริมการประชาสัมพันธ$การท.องเท่ียวโฮมสเตย$อย.างจริงจังจากหน.วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีส.วนเก่ียวขGองกับการท.องเท่ียว 
 4.โฮมสเตย$ควรจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักท.องเท่ียวท่ีมาพักโฮมสเตย$ 
เพ่ือทราบความตGองการ ปcญหา และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโฮมสเตย$ใหGตรงกับความตGองการ
ของนักท.องเท่ียว และเพ่ิมความสามรถในการแข.งขันระหว.างโฮมสเตย$ดGวยกันเองและโฮมสเตย$กับรี
สอร$ทหรือโรงแรมใกลGเคียง 
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ�ของท่ีรําลึกประเภทกลอง:  
กรณีศึกษา อําเภอปqาโมก จังหวัดอ�างทอง 

Guidelines for Product Development of the Drum type:  
Case Study in Pamoke District, Ang-Thong Province 

 
พรรรปพร จันทร$ฉาย1, จุฑามาศ วัชรวงศทิพย$2 

1อาจารย$ประจําสาขาการท.องเท่ียว คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2นักวิจัยอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาขGอมูลท่ัวไปของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดิน
ทางเขGามาท.องเท่ียวอําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง 2) เพ่ือพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ$ของท่ี
รําลึกประเภทกลองของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขGามาท.องเท่ียว อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง 
3) และนําผลวิจัยท่ีไดGมาเปOนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลอง : กรณีศึกษา 
อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง โดยวิธีการวิจัยคร้ังน้ีใชGเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขGอมูลเปOน
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยเลือกตามความสะดวก (Convenience Sampling) กับ
นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวในพ้ืนท่ีอําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ี
เปOนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สถิติท่ีใชGคือค.าความถ่ี ค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ยเลขคณิต ส.วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห$ทดสอบโดยใชG T-test และ F-test โดยใชGโปรแกรมสําเร็จรูป 
 ผลการวิจัย พบว.า ลักษณะของกลุ.มตัวอย.างโดยท่ัวไปส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง(58.0) ผูGตอบ
แบบสอบถามส.วนใหญ.มีอายุ41-50 ปU (รGอยละ 24.2) โดยประกอบธุรกิจส.วนตัว/คGาขาย คิดเปOนรGอย 
(รGอยละ 28.5 ) และมีรายไดGต.อเดือนระหว.าง 5,000-10,000 บาท คิดเปOนรGอย (27.8) 
 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลองของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดิน
ทางเขGามาท.องเท่ียวจังหวัดอ.างทอง พบว.า ผลการวิเคราะห$ ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เก่ียวกับระดับคิดเห็นพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลองของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทางเขGามาท.องเท่ียว อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง โดยใชGส.วนผสมทางการตลาด 4P’s ใน
ภาพรวมอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ยอยู.ท่ี 3.87 เม่ือพิจารณาเปOนรายดGานพบว.า ดGานผลิตภัณฑ$ มี
ค.าเฉลี่ยอยู.ในระดับมากท่ี 4.04 รองลงมาคือดGานราคาอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ยอยู.ท่ี 3.94 รองลงมา
ช.องทางการจัดจําหน.ายอยู.ในระดับมากมีค.าเฉลี่ยอยู.ท่ี 3.79 และ ดGานการส.งเสริมการขาย อยู.ใน
ระดับมาก มีค.าเฉลี่ยอยู.ที่ 3.69 ตามลําดับ 
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา พฤติกรรมนักท.องเท่ียว, ส.วนผสมทางการ 4P’s 
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Abstract 
 The purpose of this research is 1) to study general information of Thai tourists 
traveling to Pa Mok District, Ang -Thong Province 2) to study the selection of 
products for those traveling to Pa Mok District, Ang -Thong Province 3) and presenting 
research results at Acquired as a Guidelines for Product Development of the Drum 
type: Case Study in Pamoke District, Ang-Thong Province, This research method uses 
400 tools to collect data as a questionnaire by Convenience Sampling for Thai 
tourists traveling in the Pa Mok district. Ang-Thong This research is a survey research. 
Statistics used are frequency, percentage, arithmetic mean. Standard deviation and 
analysis by using T-test and F-test using the program 
 The results showed that the general characteristics of the sample group were 
mostly female (58.0). Most respondents were 41-50 years old (24.2) with a personal 
business / trade accounted for (28.5) and had Monthly income between 5,000-10,000 
baht, equivalent to hundreds (27.8) 
 The behavior of choosing to buy products of the remembrance of the drum 
type of Thai tourists traveling to Ang Thong province. The mean and standard 
deviation of the level of product buying behavior of the Thai tourists visiting Pa Mok 
District, Ang Thong Province Using 4P’s marketing mix as a whole in a high level With 
an average of 3.87.When considering each aspect, it was found that Product With a 
high average of 4.04, followed by a high level of price The average value is 3.94, 
followed by distribution channels at a high level, with an average of 3.79 and sales 
promotion. At a high level With an average of 3.69. 
Keywords: Development guidelines Tourist behavior, official ingredients 4P’s 
 
บทนํา  

จังหวัดอ.างทองเปOนจังหวัดท่ีเปOนท่ีรูGจักมาต้ังแต.อดีตจนถึงปcจจุบัน แต.ในทางการท.องเท่ียว
กลับไม.เปOนท่ีนิยมมากนัก ในระยะเวลาท่ีผ.านมาการท.องเท่ียวแห.งประเทศไทยไดGจัดแคมเปญ “การ
ท.องเท่ียวเมืองรอง” ข้ึนมา เพ่ือเปOนการกระตุGนการท.องเท่ียวภายในประเทศ หรือ Domestic Tour 
เพ่ือกระจายรายไดGทางท.องเท่ียวใหGเขGาสู.จังหวัด เมือง และชุมชนท่ีไม.ค.อยมีนักท.องเท่ียวไปเท่ียวมาก
นัก โดยรัฐบาลและหน.วยงานท่ีเก่ียวขGองส.งเสริมการท.องเท่ียวควบคู.ไปกับการลดหย.อนภาษี เพ่ือเปOน
กระตุGนและจูงใจใหGนักท.องเท่ียวหันมาท.องเท่ียวและทําความรูGจักกับเมืองรอง  

สํานักงานสถิติแห.งชาติจังหวัดอ.างทองไดGทําการสรุปสถานการณ$การท.องเท่ียวของจังหวัด
อ.างทองรายงานผลเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 ว.า จากการท่ีจังหวัดไดGรับงบประมาณในการจัดสรร
พัฒนาในการท.องเท่ียวจํานวน 7,283,000 ลGานบาท ซึ่งส.งผลใหGจํานวนนักท.องเท่ียวในปU 2558 
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เติบโตมากข้ึน กล.าวคือ เพ่ิมข้ึนรGอยละ 19.2 จากปU 2557 และส.งผลการสรGางรายไดGจากการ
ท.องเท่ียวในปU 2558 จํานวน 818.36 ลGานบาท เพ่ิมข้ึนจากปU 2557 รGอยละ 23.9 สําหรับกรเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนนักท.องเท่ียวท่ีเดินทางเขGามาในจังหวัดอ.างทอง อาจจะเปOนผลมาจากการประชําสัมพันธ$ใหG
เปOนท่ีรูGจักมากข้ึน รวมท้ังภาครัฐและเอกชน พยายามรณรงค$ใหGมีการเดินทางท.องเท่ียวในพ้ืนท่ีอย.าง
สมํ่าเสมอโดยไดGดําเนินการจัดโครงการท.องเท่ียวใกลGกรุงเทพฯ-ปทุมธานี-อยุธยา-อ.างทอง-นนทบุรี 
การจัดงานประเพณีสงกรานต$ อาทิ งานวัดใหญ. ตีกลองลั่นทุ.ง ประเพณีสงกรานต$ การละเล.นพ้ืนบGาน 
ออกรGานจําหน.ายสินคGา OTOP เปOนตGน อีกท้ังนักทัศนําจรชาวไทยจะเดินทางมาท.องเท่ียวกราบไหวG
มนัสการสิ่งศักด์ิสิทธ$ อาทิ วัดไชโยวรวิหาร วัดขุนอินทรประมูล วัดม.วง และวัดป�าโมกเปOนตGน 
โดยเฉพาะในช.วงวันหยุดสุดสัปดาห$ (สํานักงานสถิติจังหวัดอ.างทอง,ออนไลน$)  

ภูมิปcญญาพ้ืนบGานของไทยมีอยู.หลายอย.างและหลายประเภท หลายอย.างไดGรับความนิยม
จากนักท.องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต.างประเทศ และยังไดGรับการสนับสนุนใหGเปOนสินคGา OTOP ของ
จังหวัด ภูมิปcญญาชาวบGาน (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล.ม 19, 2540 อGางอิงใน สถาบัน
ส.งเสริมการสอนวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี (สสวท.) 2018 , ออนไลน$) คือความรูGของชาวบGานซึ่ง
ไดGมาจากประสบการณ$ และความเฉลียวฉลาดของชาวบGาน รวมท้ังความรูGที่สั่งสมมาแต.บรรพบุรุษ สืบ
ทอดจากคนรุ.นหน่ึงไปสู.คนอีกรุ.นหน่ึง ระหว.างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต$และเปลี่ยนแปลง จน
อาจเกิดเปOนความรูGใหม.ตามสภาพการณ$ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลGอม ภูมิปcญญาเปOนความรูGท่ี
ประกอบไปดGวยคุณธรรมซึ่งสอดคลGองกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบGานในวิถีด้ังเดิมน้ัน ชีวิตของชาวบGาน
ไม.ไดGแบ.งแยกเปOนส.วนๆ หากแต.ทุกอย.างมีความสัมพันธ$กันการทํามาหากิน การอยู.ร.วมกันในชุมชน 
การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี  

ตําบลเอกราช อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทองเปOนแหล.งรวมศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง ไม.ว.าจะ
เปOนเพลงพ้ืนบGาน ลิเก และวงปU�พาทย$มอญ ตําบลเอกราช อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทองมีหมู.บGานกลอง
เอกราช ดังน้ันวิถีชีวิตของคนในหมู.บGานน้ีจึงผูกพันอยู.กับเคร่ืองดนตรีไทยมาต้ังแต.คร้ังโบราณกาล และ
เม่ือประมาณ 50 ปU ท่ีผ.านมาคุณตาเพ่ิม ภู.ประดิษฐ$ มืออาชีพในการทําวงปU�พาทย$มอญ และมี
ความสามารถพิเศษในงานฝUมือทางช.าง ไดGคิดท่ีจะประดิษฐ$กลองข้ึน และปรากฏว.ากลองท่ีประดิษฐ$น้ัน
ใชGไดGดี จนเปOนท่ีเลื่องลือในหมู.แวดวงคนปU�พาทย$ คุณตาเพ่ิมจึงไดGสอนใหGลูกศิษย$ซึ่งอยู.ในวงปU�พาทย$มอญ
ของตนทํากลองไวGใชGเอง เม่ือคุณตาเสียชีวิตลง วงปU�พาทย$ก็หยุดไป แต.การทํากลองยังมีมาจนถึงปcจจุบัน  

หมู.บGานบGานกลองเอกราชน้ีจึงเปOนเหมือนพิพิธภัณฑ$มีชีวิตแต.ทางหมู.บGานก็ยังคงผลิตกลอง
และมีผลิตภัณฑ$ของท่ีระลึกออกมาว.างจําหน.าย แต.อาจไม.เปOนท่ีรูGจักมากนัก ซึ่งกลองก็จัดเปOนภูมิ
ปcญญาชาวบGาน และภูมิปcญญาทGองถ่ินไดG เน่ืองจาก กรมทรัพย$สินทางปcญญา จัดแบ.งภูมิปcญญา
ทGองถ่ินไทย ออกเปOน 2 ประเภท ดังน้ี 1.ภูมิปcญญาทGองถ่ิน ประเภทองค$ความรูGของกลุ.มบุคคลทGองถ่ิน
เช.น การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม การผลิตผลิตภัณฑ$จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ$จากวัสดุเหลือ
ใชG และการผลิตผลิตภัณฑ$จากไมG หิน โลหะ แกGว เซรามิค ดินเผา เคร่ืองหนัง และอ่ืนๆ 2.ภูมิปcญญา
ทGองถ่ิน ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบGานเช.น เร่ืองเล.าพ้ืนบGาน กวีนิพนธ$พ้ืนบGาน ปริศนาพ้ืนบGาน 
เพลงพ้ืนบGาน ดนตรีพ้ืนบGาน การฟ�อนรําพ้ืนบGาน ละครพ้ืนบGาน จิตกรรมพ้ืนบGาน ประติมากรรม



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
19 

 

พ้ืนบGาน หัตถกรรมพ้ืนบGาน เคร่ืองแต.งกายพ้ืนบGาน และสิ่งทอพ้ืนบGาน(กรมทรัพย$สินทางปcญญา, 
2551 อGางอิงใน ) แต.ผลิตภัณฑ$ของท่ีระลึกประเภทกลองท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ.(แบบของฝาก) 
ยังไม.เปOนท่ีรูGจักแพร.หลายมากนัก 

ผูGวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลอง : กรณีศึกษา
หมู.บGานทํากลองเอกราช อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง เพ่ือนําผลท่ีไดGไปเปOนแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ$และส.งเริมการท.องเท่ียวในจังหวัดอ.างทองต.อไป  
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือศึกษาขGอมูลท่ัวไปของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขGามาท.องเท่ียวจังหวัดอ.างทอง 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลองของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทางเขGามาท.องเท่ียวจังหวัดอ.างทอง  
 3. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ$ที่รําลึกประเภทกลอง: กรณีศึกษา อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง สามารถกําหนดเปOนกรอบแนวคิดการวิจัยไดGดังน้ี 
  

 ตัวแปรตGน       ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาขGอมูลทั่วไปของ
นักท.องเที่ยวชาวไทยที่ เดิน
ทางเขGามาท.องเที่ยวจังหวัด
อ.างทอง 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ$ของที่รําลึก
ป ร ะ เ ภ ท ก ล อ ง ข อ ง
นักท.องเที่ยวชาวไทยที่ เดิน
ทางเขGามาท.องเที่ยวจังหวัด
อ.างทอง  

ปcจจัยส.วนบุคคล 
   1.เพศ 
   2.อาชีพ 
   3.ระดับการศึกษา 
   4.รายไดGต.อเดือน 

แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ$องท่ีรําลึกประเภท
กลอง : กรณีศกึษา อําเภอ
ป�าโมก จังหวัดอ.างทอง 
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การดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือใหGทราบเก่ียวกับ 11) เพ่ือ
ศึกษาขGอมูลท่ัวไปของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขGามาท.องเท่ียวอําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง 2) 
เพ่ือพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลองของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขGา
มาท.องเท่ียว อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง  

ประชากรท่ีใชGในการสํารวจคร้ังน้ีไดGแก. นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวในจังหวัด
อ.างทอง จํานวน 7,631,557 คน (กระทรวงการท.องเท่ียวและกีฬา, 25660 ,ออนไลน$) โดยใชGสูตรของ
ทาโร ยามาเน. (Taro Yamane, 1970) จะไดGขนาดกลุ.มตัวอย.างท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และความ
ผิดพลาดไม.เกิน 5% เท.ากับ 400 คน โดยการสุ.มตัวอย.างแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) 
โดยเปOนการแจกแบบสอบถามโดยไม.เฉพาะเจาะจง ขอบเขตแบบสอบถามตามวัตถุประสงค$ของ
งานวิจัย แบ.งออกเปOน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขGอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของแบบสอบถามไดGแก. เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดG
ต.อเดือน ลักษณะเลือกตอบ จํานวน 4 ขGอ 
 ตอนท่ี 2 เปOนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลองของ
นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขGามาท.องเท่ียวอําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง โดยใชGส.วนประสมทาง
การตลาด 4P’s ของนักท.องเท่ียวชาวไทย 4 ดGาน ไดGแก. ดGานผลิตภัณฑ$ ดGานราคา ดGานช.องทางการ
จัดจําหน.าย และดGานการส.งเสริมการขาย 

ผูGวิจัยไดGออกแบบสอบถาม โดยใชGแบบสอบถามแบบมาตราส.วนประมาณค.า (rating scale) 
มีคําตอบใหGเลือก 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด , 4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปาน
กลาง, 2 หมายถึง นGอย และ 1 หมายถึง นGอยท่ีสุด  

วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
  ผูGวิจัยไดGดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลตามข้ันตอน ดังต.อไปน้ี 

1. การศึกษาจากแหล.งขGอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การศึกษาจากเอกสารไดGแก. 
บทความทางวิชาการ รายงาน แนวความคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ$ และสื่ออิเล็กทรอนิคส$ต.างๆ และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองพรGอมท้ังปรับปรุง และดัดแปลง เพ่ือสรGางกรอบแนวคิดการศึกษา  

2. กําหนดขอบเขตในส.วนของเน้ือหาในคําถามท่ีเลือกใชG เพ่ือครอบคลุมตัวแปรต.างๆ ท่ีไดG
นํามาใชGในการศึกษา 

3. สรGางแบบแบบสอบถามและใหGผูG เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตGองสมบูรณ$ของ
แบบสอบถาม แลGวนําไปดําเนินการวิเคราะห$ต.อไป 

4. วิธีการรวบรวมขGอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูGวิจัยไดGทําการเก็บขGอมูลจากนักท.องเท่ียวผูGสูงอายุ
ชาวไทยท่ีมาท.องเท่ียวท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใชGแบบสอบถามเปOนเคร่ืองมือในการเก็บขGอมูล 

5. นําขGอมูลท่ีไดGมาทําการประมวลผลขGอมูลโดยใชGโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว.า ลักษณะของกลุ.มตัวอย.างโดยท่ัวไปส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง(58.0) ผูGตอบ
แบบสอบถามส.วนใหญ.มีอายุ41-50 ปU (รGอยละ 24.2) โดยประกอบธุรกิจส.วนตัว/คGาขาย คิดเปOนรGอย 
(รGอยละ 28.5 ) และมีรายไดGต.อเดือนระหว.าง 5,000-10,000 บาท คิดเปOนรGอย (27.8) 
 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลองของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดิน
ทางเขGามาท.องเท่ียวจังหวัดอ.างทอง พบว.า ผลการวิเคราะห$ ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เก่ียวกับระดับคิดเห็นดGานส.วนผสมทางการตลาด 4P’s ของนักท.องเท่ียวชาวไทยต.อผลิตภัณฑ$
ผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลอง 4 ดGาน ในภาพรวมอยู.ในระดับ ระดับมาก มีค.าเฉลี่ยอยู.ท่ี 3.87 
เม่ือพิจารณาเปOนรายขGอ พบว.า ดGานผลิตภัณฑ$ มีค.าเฉลี่ยอยู.ในระดับมากท่ี 4.04 รองลงมาคือดGาน
ราคาอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ยคือ 3.94 รองลงมาช.องทางการจัดจําหน.ายอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย
คือ 3.79 และ ดGานการส.งเสริมการขาย อยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ยอยู.ที่ 3.69 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย พบว.า ผลสรุปต.อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลอง : 
กรณีศึกษา อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง(58.0) 
ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีอายุ41-50 ปU (รGอยละ 24.2) โดยประกอบธุรกิจส.วนตัว/คGาขาย คิด
เปOนรGอย (รGอยละ 28.5 ) และมีรายไดGต.อเดือนระหว.าง 5,000-10,000 บาท คิดเปOนรGอย (27.8) 

ผลสรุปต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลองของนักท.องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทางเขGามาท.องเท่ียว อําเภอป�าโมก จังหวัดอ.างทอง 4 ดGาน พบว.า  

ดGานผลิตภัณฑ$ เน่ืองจากผลิตภัณฑ$ประเภทกลองเปOนสินคGาท่ียังไม.มีนักท.องเท่ียวรูGจักมากนัก 
อีกท้ังนักท.องเท่ียวยังไม.รูGว.าเปOนของท่ีระลึกประจําจังหวัดอ.างทอง และท่ีจังหวัดมีการผลิต นอกจากน้ี
นักท.องเท่ียวยังมองว.าเปOนสินคGาท่ีไม.จําเปOนต.อชีวิตประวัน และยังไม.รูGว.ามีการจัดทําสินคGาของท่ีระลึก 
(กล.องแบบเล็ก) จึงอยากใหGภาครัฐมีการสนับสนุนส.งเสริมใหGผูGคนส.วนใหญ.รูGจักมากข้ึน ซึ่งสอดคลGองกับ
วิจัยของ สุพิชญา สอนบาลี (2548) เร่ือง พฤติกรรมในการซื้อสินคGาและบริการของนักท.องเท่ียวชาวไทย 
ในกิจกรรม ถนนคนเดินวันอาทิตย$ ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. พบว.า นักท.องเท่ียวไดG
ใหGความเห็นว.า เทศบาลนครเชียงใหม.และผูGท่ีมีส.วนเก่ียวขGองควรส.งเสริมสินคGาท่ีนํามาขายในกิจกรรม
ถนนคนเดินและมีการสนับสนุนการพัฒนาสินคGาใหGมีความหลากหลายและทันสมัย มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความ
น.าสนใจของตัวสินคGาและยังส.งผลถึงความสามารถในการเพ่ิมมูลค.าของตัวสินคGาดGวย  

ดGานราคา นักท.องเท่ียวมีความคิดเห็นว.า ถGามีราคาไม.สูงมาก มีการแสดงราคาท่ีชัดเจน
นักท.องเท่ียวก็มีโอกาสท่ีจะตัดสินใจซื้อไปเปOนของท่ีระลึกฝากคนรูGจัก ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของ จิ
ตินาถ กิจจะ (2557) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักท.องเท่ียวชาวไทยต.อการซื้อ บริการการ
ท.องเท่ียวต.างประเทศแบบสําเร็จรูปจากผูGประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในกรุงเทพมหานคร พบว.า ดGาน
ราคา คือ การแสดงราคาท่ีแน.นอน รวมค.าธรรมเนียมต.างๆ ไวGแลGว จะส.งผลต.อการซื้อโปรแกรมแบบ
สําเร็จรูป 
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ดGานช.องทางการจัดจําหน.าย โดยนักท.องเท่ียวส.วนใหญ.รูGจักสินคGาของจังหวัดอ.างทองแต.ยังไม.
ค.อยรูGจักผลิตภัณฑ$ประเภทกลอง แต.หากใหGเลือกซื้อสินคGา การตัดสินใจเลือกซื้อสินคGาของ
นักท.องเท่ียวจะเลือกจากธุรกิจคGาปลีกหรือพ.อคGาคนกลางมากกว.าเขGาไปซื้อท่ีแหล.งผลิต นอกจากน้ี
การเพ่ิมช.องทางการจัดจําหน.ายทางออนไลน$ผ.าน App เช.น shoppee ก็จะทําใหGนักท.องเท่ียวหรือ
ลูกคGาเขาถึงสินคGาไดGง.ายข้ึน ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของ Supattra Huabcharoen Nantinee 
Thongorn (2560) เร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดนํ้า
คลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดGานความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยในดGาน
การจัดจําหน.าย แสดงใหGเห็นว.ามีการจัดจําหน.ายสินคGาผ.านพ.อคGาคนกลางในราคาปลีก/ส.ง เพ่ือนํา
สินคGาไปจําหน.ายต.อใหGกับลูกคGาในสถานท่ีอ่ืน และ พิมลวรรณ หนูแกGว (2550) ท่ีพบว.า สถานท่ีจัด
จําหน.ายท่ีสามารถเดินทางไดGสะดวก มีสินคGาใหGเลือกหลากหลาย จะช.วยใหGผูGบริโภคตัดสินใจซื้อสินคGา
ไดGง.าย 

ดGานการส.งเสริมการขาย นักท.องเท่ียวมีความเห็นว.าควรมีการโฆษณาผ.านโทรทัศน$และ
อินเตอร$เน็ตใหGมากข้ึนเพ่ือใหGนักท.องเท่ียวไดGรูGจักว.าจังหวัดอ.างทองมีการผลิตกลองและมีการจัด
จําหน.ายสินคGาท่ีระลึกประเภทกลอง ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของ ปองสิน บุญญาสุทธิ (2555) ท่ี
พบว.า สื่อท่ีผูGบริโภคใชG หาขGอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือสื่ออินเตอร$เน็ตและเปOนสื่อท่ี
ผูGบริโภคใหGความพึง พอใจมากท่ีสุด โดยผูGบริโภคจะใหGความเช่ือถือกับความคิดเห็นของผูGท่ีมีอิทธิพล
ทางความคิด  

 
ข�อเสนอแนะ  

ท้ังน้ีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ$ของท่ีรําลึกประเภทกลอง : กรณีศึกษา อําเภอป�าโมก 
จังหวัดอ.างทองผูGวิจัยมีขGอเสนอแนะดังต.อไปน้ี 1.ควรมีการประชาสัมพันธ$ใหGนักท.องเท่ียวโดยท่ัวไปไดG
รูGจักผลิตภัณฑ$ของท่ีระลึกประเภทกลองใหGมากข้ึนโดยการใหGขGอมูลข.าวสารข.าวสารผ.านทางช.องทาง
ต.าง ๆ ใหGเปOนท่ีรูGจักต.อนักท.องเท่ียว  

2. อาจส.งเสริมใหGเปOนหมู.บGานทํากลองของจังหวัดอ.างทองเปOนจุดไฮไลท$ การท.องเท่ียวเมือง
รอง และมีการจัดวิยากรในการบรรยายในพ้ืนท่ี 

3. ปลูกฝc�งใหGคนในทGองถ่ิน และส.งเสริมใหGคนในชาติมีจิตสํานึก ใหGนักท.องเท่ียวเขGาใจใน
คุณค.า ของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และความเปOนอยู.ของชุมชนเพ่ืออนุรักษ$และรักษาใหGคง
อยู.สืบไป 
 

บรรณานุกรม 
จิตินาถ กิจจะ. (2557). พฤติกรรมของนักท�องเท่ียวชาวไทยต�อการซ้ือบริการการท�องเท่ียว 

ต�างประเทศแบบสําเร็จรูปจากผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในกรุงเทพมหานคร. คณะ
บริหารธุรกิจ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
23 

 

วรกร จันทราภรณ$.(2558.) ส�วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ�Gaming gear .
คณะพาณิชยศาสตร$และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร$  

สุพิชญา สอนบาลี (2548) เร่ือง พฤติกรรมในการซ้ือสินค�าและบริการของนักท�องเท่ียวชาวไทย ใน
กิจกรรม ถนนคนเดินวันอาทิตย� ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 

สํ านักงานสถิ ติ จังห วัดอ. างทอง. (2560) .สรุปสถาณ การณ� การท�องเท่ียวปT  2560 .ท่ี มา 
http://angthong.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17
0:2017-03-20-06-48-04&catid=105&Itemid=507 สืบคGนเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561 

อาภรณ$ รับไซ. (25560). ภูมิปEญญาชาวบ�านกับความหลากหลายทางชีวภาพ : วันอังคาร, 23 
พฤษภาคม 2560 ท่ีมา https://www.scimath.org/lesson-biology/item/7051-2017-
05-23-14-19-46 สืบคGนเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2561 

Supattra Huabcharoen Nantinee Thongorn .(2560).พฤติกรรมและความพึ งพอใจของ
นักท.องเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดนํ้าคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
วารสารการบริการและการท�องเท่ียวไทย ปUที่ 12 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) 

Yamane, T. (1973). Statistics : an introductory analysis. New York: New York Harper 
and Row. 

 
 

 



24 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยต�อการใช�บริการโรงแรม 
กรณีศึกษา: เขตสีลม กรงุเทพมหานคร 

The Satisfaction of Thai Tourist Case Study at Si Lom Bangkok 
  

สุธาสินี วิยาภรณ$, จักรพงษ$ ปานสุวรรณ และศรุต ชํานาญธรรม 

อาจารย$ประจําสาขาการท.องเท่ียว คณะศิลปศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
การวิจัยน้ีเปOนการศึกษาความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยในการใชGบริการโรงแรม

กรณีศึกษา: เขตสีลม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค$ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชGบริการ
โรงแรมของนักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบปcจจัยท่ีมีอิทธิพลของ
นักท.องเท่ียวต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดG โดยกลุ.มตัวอย.างเลือกแบบอย.างเจาะจงเปOนนักท.องเท่ียวท่ีเดินทางไป
ท.องเท่ียวในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชGในการศึกษาเปOนแบบสอบถาม
ท่ีมีค.าความเท่ียง (reliability) เท.ากับ 0.86 สถิติท่ีใชG คือ ค.าความถ่ี ค.ารGอยละ ส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบท่ี (t-test) การวิเคราะห$ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) โดยใชGโปรแกรม 
SPSS 
 ผลการวิจัยพบว.า ลักษณะของกลุ.มตัวอย.างโดยท่ัวไป ส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง คิดเปOนรGอยละ 
52.50 มีอายุ 21 – 30 ปU คิดเปOนรGอยละ 46.00 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปOนรGอยละ 34.00 
โดยส.วนมากมีการศึกษาปริญญาตรี คิดเปOนรGอยละ 52.50 นอกจากน้ีกลุ.มตัวอย.างยังมีรายไดGมากกว.า 
25,000 บาทข้ึนไป คิดเปOนรGอยละ 24.80 ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมของนักท.องเท่ียว
ชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดGานพบว.า ดGาน
ผลิตภัณฑ$และดGานราคามีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดและรองลงมาคือดGานการส.งเสริมการขายและช.องทางการ
จัดจําหน.ายนGอยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามเพศโดยรวมและรายดGานไม.แตกต.างกัน ตัวแปร
อายุโดยรวมไม.แตกต.างกันเม่ือพิจารณารายดGานพบว.าดGานผลิตภัณฑ$แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ .05 ตัวแปรระดับการศึกษาโดยรวมแตกต.างกันเม่ือพิจารณารายดGานพบว.าดGาน
ผลิตภัณฑ$ ดGานราคา ดGานช.องทางการจัดจําหน.ายและดGานการส.งเสริมการขายแตกต.างกันอย.างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 ตัวแปรอาชีพโดยรวมไม.แตกต.างกันเม่ือพิจารณารายดGานพบว.าดGานผลิตภัณฑ$
แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตัวแปรอาชีพโดยรวมแตกต.างกันเม่ือพิจารณาราย
ดGานพบว.าดGานผลิตภัณฑ$แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ตัวแปรรายไดGโดยรวมไม.แตกต.างกัน 

ผลการวิเคราะห$ขGอมูลของผูGตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการเลือกใชGบริการ
โรงแรมของนักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานครความพึงพอใจท่ีมีผลต.อการเลือกใชG

บริการโรงแรมในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร ดGานผลิตภัณฑ$(Product) โดยรวมอยู.ในระดับมาก (  = 
4.15 , S.D. = 0.520) ความพึงพอใจท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร 
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ดGานราคา(Price)โดยรวมอยู.ในระดับมาก ( = 4.14 , S.D. = 0.520) ความพึงพอใจท่ีมีผลต.อการ

เลือกใชGบริการโรงแรมในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร ดGานราคา(Price)โดยรวมอยู.ในระดับมาก (  = 
4.10 , S.D. = 0.540) ความพึงพอใจท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร 

ดGานราคา(Price)โดยรวมอยู.ในระดับมาก (  = 4.12 , S.D. = 0.560) 
คําสําคัญ : นักท.องเท่ียว, โรงแรม, สถานท่ีท.องเท่ียว 

 

Abstract 
This research is a study of the satisfaction of Thai tourists using hotel services. 

Case study: Silom, Bangkok purpose To study the satisfaction of using hotel services 
of Thai tourists in Silom area. Bangkok And compare the influencing factor of tourists 
in selecting hotels in Silom area. Bangkok is classified by sex, age, education level, 
occupation and income. Bangkok Metropolis. The instruments used in the study were 
the reliability questionnaire. The reliability was 0.86. The statistics used were 
frequency, percentage, standard deviation, t-test, F-test, and SPSS. 

The research found that Characteristics of the sample in general. Mostly 
female 52.50% is 21-30 years old, or 46.00% of the employees of the company. 
34.00%. Most of them have bachelor degree. 52.50%. Moreover, the sample income 
of more than 25,000 Baht or 24.80%. Factors affecting the choice of hotel services of 
Thai tourists in Silom. Bangkok The overall level is very high. When considering each 
side, it was found. The products and prices were the highest and the lowest were 
the promotion and distribution channels. Comparison results were not significantly 
different among sexes. The overall age variance was not significantly different at the 
.05 level of significance. The overall level of education was significantly different at 
the .05 level. Distribution and promotion were significantly different at the .05 level. 
The overall occupational variables were not significantly different. 

Results of data analysis of respondents about Satisfaction in the choice of 
Thai tourists in Silom. Bangkok Satisfaction Affecting the Selection of Hotels in Silom 

Area Bangkok Product quality was at a high level (  = 4.15, S.D. = 0.520). Satisfaction 

with choosing hotel in Silom area Bangkok Price (overall) was at a high level (  = 
4.14, S.D. = 0.520). Satisfaction with choosing hotel in Silom area Bangkok The price 

was at a high level (  = 4.10, S.D. = 0.540). Satisfaction with choosing hotel in Silom 

area Bangkok The overall price was very high (  = 4.12, S.D. = 0.560). 
Keywords: Tourist, Hotel, Tourist attraction 
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บทนํา  
อุตสาหกรรมการท.องเท่ียวถือเปOนธุรกิจหลักอย.างหน่ึงท่ีทําใหGเกิดรายไดGรวมท้ังทําใหGเกิด

ประโยชน$กับธุรกิจต.างๆ ท่ีเก่ียวขGองโดยตรงและทางอGอม เช.น ธุรกิจเก่ียวกับท่ีพัก ธุรกิจนําเท่ียว 
ธุรกิจการขนส.ง ธุรกิจเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจเก่ียวกับการจําหน.ายของท่ีระลึก ธุรกิจกับ
การสื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดจนถึงการผลิตสินคGาเกษตร สินคGา OTOP สินคGาหัตกรรมและ
สินคGาท่ีเกิดจากภูมิปcญญาชาวบGานท้ังหลาย เช.น ผGาไหมไทย กระเป�าทําจากผักตบชวา อาหาร
พ้ืนเมือง ฯลฯ อุตสาหกรรมการท.องเท่ียวจึงทําใหGเกิดรายไดGและทําใหGเกิดอาชีพ ทําใหGประชาชนมี
งานทําและมีรายไดG ส.งผลใหGเกิดผลในทิศทางท่ีดีในแง.เศรษฐกิจและสังคม (การท.องเท่ียวแห.งประเทศ
ไทย, 2554) 

ธุรกิจท่ีพักแรมจึงเปOนธุรกิจหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ$โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท.องเท่ียว และ
เปOนธุรกิจท่ีสรGางรายไดGใหGกับคนในชาติ ธุรกิจท่ีพักแรมมีหลากหลายชนิด อาทิเช.น โรงแรมระดับ 5 
ดาว โรงแรมระดับ 4 ดาว โรงแรมระดับ 3 ดาว รีสอร$ท เกสต$เฮาส$ คอนโดมิเนียม บGานเช.า อพาร$-
ทเมนต$ บังกะโล โมเต็ล หอพัก แคมป�และเรือนแพ เปOนตGน ท่ีพักแต.ละประเภทจึงมีราคาแตกต.างกัน
ตามขนาดของท่ีพัก สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ (การท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย, 2554) 

ดGานความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง นักท.องเท่ียวจะเลือกท่ีพักแหล.งใดข้ึนอยู.
กับปcจจัยหลายๆ ดGาน เช.น รายไดG รสนิยมส.วนตัวนักท.องเท่ียว สถานท่ีท.องเท่ียวท่ีนักท.องเท่ียว
ตGองการเดินทางไป การเลือกใชGบริการท่ีพักแรม จากสถิติในปU พ.ศ. 2559 พบว.ามีนักท.องเท่ียว
ชาวต.างชาติเขGาพักแรมในกรุงเทพมหานคร โดยพักแรมเฉลี่ย 3 - 4 วัน โดยแต.ละท่ีพักท่ีนักท.องเท่ียว
เลือกพักเปOนอันดับตGนๆ คือ กรุงเทพมหานคร แมG กรุงเทพมหานครจะเปOนเมืองท่ีเต็มไปดGวยตึกสูง แต.
ก็ยังมีแหล.งท.องเท่ียวประเภทสวนสาธารณะและสวนสุขภาพอันร.มร่ืนท่ีเปOนสถานท่ีพักผ.อนหย.อนใจ
และเปOนสถานท่ีออกกําลังกายอยู.แหล.งท่ัวเมือง และขาดไม.ไดGสําหรับการท.องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
คือแหล.งช็อปป}�งต.างๆ ไดGแก. ย.านเยาวราช ตลาดนัดจตุจักร สวนลุมไนท$บาซาร$ ย.านสยามสแควร$ 
ย.านประตู นํ้า ย.านสีลม ย.านสุ ขุมวิท ถนนขGาวสาร ตลาดนํ้าตลิ่ งชัน รวมถึงตลาดนัดและ
หGางสรรพสินคGาต.างๆ นอกจากน้ียังมีสถานท่ีท.องเท่ียวอ่ืนๆ อีกเช.น ชายทะเลบางขุนเทียน สนามมวย
เวทีราชดําเนิน หอสมุดแห.งชาติ 

ดGวยเหตุท้ังหมดน้ีจึงทําใหGกรุงเทพมหานครเปOนแหล.งท.องเท่ียวท่ีน.าสนใจและเปOนเมืองแห.ง
สีสันท้ังในยามคํ่าคืน อีกท้ังยัง เต็มไปดGวยเร่ืองราวทางประวัติศาสตร$และความรูGรอบตัวสามารถ
ท.องเท่ียวไดGไม.จํากัดเวลาและไม.จําเปOนตGองมีงบประมาณมากเม่ือมีการท.องเท่ียวและมีแนวโนGมของ
จํานวนนักท.องเท่ียวมากจึงทําใหGความตGองการท่ีพักก็มีอัตราการเพ่ิมข้ึนตามอัตราการเจริญเติบโต
ทางการท.องเท่ียว ซึ่งพิจารณาไดGจากจํานวนนักท.องเท่ียวท่ีมีแนวโนGมขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอนาคต และ
ส.งผลใหGเกิดการแข.งขันในอุตสาหกรรมโรงแรม เช.น ในถนนสีลมเน่ืองจาก  ถนนสีลมเปOนถนนสําคัญ
ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และเปOนย.านธุรกิจท่ีมีความสําคัญอย.างมากต.อระบบเศรษฐกิจของ
ประทศไทยเพราะเปOนท่ีต้ังของหGางสรรพสินคGา แหล.งช�อปป}�ง โรงแรมท่ีพักระดับหรูและแหล.งบันเทิง
เริงรมย$เพ่ือตGอนรับนักท.องเท่ียวจํานวนมาก สีลมจึงคึกคักไปดGวยนักท.องเท่ียวและบรรดาหนุ.มสาวชาว



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
27 

 

ออฟฟ}ศท่ีทํางานอยู.ในย.านน้ี สีลมมีแหล.งท.องเท่ียวจํานวนมากไม.ว.าจะเปOนแหล.งท.องเท่ียวตอน
กลางวันและตอนกลางคืน อาทิ เช.น ซอยละลายทรัพย$ ตลาดนัดสีลมซอย 10 สีลมคอมเพล็กซ$ ตลาด
กลางคืนสีลม ฮ.องกง พลาซ.า ฯลฯ จากท้ังหมดท่ีกล.าวมา ถนนสีลมจึงเปOนแหล.งท.องเท่ียวท่ีน.าสนใจ
กับนักท.องเท่ียวทุกเพศ ทุกวัย (การท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย, 2554) 

ดังน้ันเพ่ือเปOนการเสริมสรGางศักยภาพของผูGประกอบธุรกิจโรงแรมท่ีจะใหGบริการตามความ
ตGองการของนักท.องเท่ียวผูGใชGบริการท่ีพัก นักลงทุน หรือผูGประกอบการธุรกิจโรงแรมจึงจําเปOนท่ีตGอง
ทราบถึงความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวต.อการใชGบริการโรงแรมเพ่ือนําขGอมูลท่ีไดGมาเปOนแนวทางใน
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการใชGบริการเพ่ือใหGตรงกับความตGองการของผูGใชGบริการท่ีพักเพ่ือใหG
การดําเนินธุรกิจท่ีพักประสบความสําเร็จ 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร$ท่ีส.งผลต.อความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทย 

ท่ีมีต.อโรงแรมในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคGาชาวไทยต.อการบริการของโรงแรมในเขตสีลม 

กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจัย 

1. ปcจจัยดGานประชากรศาสตร$ท่ีแตกต.างกันมีผลต.อความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทย
ต.อการใชGบริการโรงแรม : กรณีศึกษา เขตสีลม กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต.างกัน 
 2. ความพึงพอใจต.อการใชGบริการโรงแรม : กรณีศึกษา เขตสีลม กรุงเทพมหานครท่ีแตกต.าง
กันส.งผลต.อความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีมีต.อโรงแรมต.างกัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง สามารถกําหนดเปOนกรอบแนวคิดการวิจัยไดGดังน้ี 

 
           ตัวแปรตGน      ตัวแปรตาม 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือใหGทราบเก่ียวกับความพึง
พอใจของนักท.องเท่ียวต.อการใชGบริการโรงแรม กรณีศึกษา : เขตสีลม กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ี
ใชGในการสํารวจคร้ังน้ีไดGแก. นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 32,558303 คน (การท.องเท่ียวแห.งประเทศไทย, 2554) โดยใชGสูตรของทาโร ยามาเน. (Taro 
Yamane, 1973) จะไดGขนาดกลุ.มตัวอย.างท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และความผิดพลาดไม.เกิน 5% 
เท.ากับ 400 คน โดยการสุ.มตัวอย.างแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) โดยเปOนการแจก
แบบสอบถามโดยไม.เฉพาะเจาะจง ขอบเขตแบบสอบถามตามวัตถุประสงค$ของงานวิจัย แบ.งออกเปOน 
3 ตอน ดังน้ี 

1.ดGานลักษณะหGองพัก 
2. ดGานราคา 
3. ดGานทําเล 
4.ดGานการส.งเสริมการตลาด 
5.ดGานการใหGบริการ 
6. ดGานบุคลากรท่ีใหGบริการ 
7. ดGานคุณภาพการบริการ 

ความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทย

ต.อการใชGบริการโรงแรม : กรณีศึกษา 

เขตสีลม กรุงเทพมหานคร 

ปcจจัยดGานประชากรศาสตร$ของ
นักท.องเท่ียว 

1. เพศ 
2. อายุ 
3.สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
4.จํานวนคร้ังท่ีเขGาใชGบริการ 
5. รายไดGครอบครัวเฉลี่ยต.อเดือน 
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 ส.วนท่ี 1 ขGอมูลดGานประชากรศาสตร$ของนักท.องเท่ียวชาวไทยเปOนคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายไดG ของนักท.องเท่ียวชาวไทยโดยแบบสอบถามเปOนแบบเลือกตอบ 
 ส.วนท่ี  2 ดGานระดับความคิดเห็นความพึงพอใจของผูG ใชGบ ริการโรงแรมในเขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร ปcจจัยดGานส.วนประสมทางการตลาดมาเปOนขGอมูลในการวิเคราะห$ 
 ส. วน ท่ี  3 ขG อ เสนอแนะและความ คิด เห็ นของนั กท. อ งเท่ี ยวชาวไทยใน เขตสี ลม 
กรุงเทพมหานคร โดยเปOนคําถามปลายเป}ด 
  ผูGวิจัยไดGออกแบบสอบถาม โดยใชGแบบสอบถามแบบมาตราส.วนประมาณค.า (rating scale) 
มีคําตอบใหGเลือก 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 หมายถึง มากท่ีสุด , 4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปาน
กลาง, 2 หมายถึง นGอย และ 1 หมายถึง นGอยท่ีสุด  

วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผูGวิจัยไดGดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลตามข้ันตอน ดังต.อไปน้ี 

1. การศึกษาจากแหล.งขGอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การศึกษาจาก 
เอกสารไดGแก. บทความทางวิชาการ รายงาน แนวความคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ$ และสื่อ

อิเล็กทรอนิคส$ต.างๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองพรGอมท้ังปรับปรุง และดัดแปลง เพ่ือสรGางกรอบ
แนวคิดการศึกษา  

2. กําหนดขอบเขตในส.วนของเน้ือหาในคําถามท่ีเลือกใชG เพ่ือครอบคลุมตัวแปรต.างๆ ท่ีไดG
นํามาใชGในการศึกษา 

3. สรGางแบบแบบสอบถามและใหGผูG เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตGองสมบูรณ$ของ
แบบสอบถาม แลGวนําไปดําเนินการวิเคราะห$ต.อไป 

4. วิธีการรวบรวมขGอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูGวิจัยไดGทําการเก็บขGอมูลจากนักท.องเท่ียวชาวไทย
ในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร โดยใชGแบบสอบถามเปOนเคร่ืองมือในการเก็บขGอมูล 

5. นําขGอมูลท่ีไดGมาทําการประมวลผลขGอมูลโดยใชGโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 
 
ผลการวิจัย 

ส.วนท่ี 1 ผลการวิจัยพบว.า ส.วนใหญ.เปOนเพศหญิงจํานวน 210 คน จํานวนรGอยละ 52.50 อยู.
ในช.วงอายุระหว.าง 21 - 30 ปU จํานวน 184 คน มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 210 คน คิด
เปOนรGอยละ 52.50 มีอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 136 คน คิดเปOนรGอยละ 34.00 มีรายไดG มากกว.า 
25,000 บาทข้ึนไป จํานวน 99 คน คิดเปOนรGอยละ 24.80 
 ส.วนท่ี 2 ผลการวิจัยพบว.า โดยรวมอยู.ในระดับมากและเม่ือพิจารณารายดGานพบว.า ดGาน
ราคา และดGานการส.งเสริมการตลาด มีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดและรองลงมาคือดGานผลิตภัณฑ$ และดGาน
ช.องทางการจัดจําหน.ายนGอยท่ีสุด แต.ละปcจจัยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเรียงตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะห$ตามความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) พบว.า ปcจจัย และดGาน
การส.งเสริมการตลาดไม.ส.งผลต.อความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชGบริการโรงแรม
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ในเขตสีลม กรุงเทพมหานครในขณะท่ีปcจจัยดGานราคา และ ช.องทางการจัดจําหน.าย ส.งผลต.อความ
พึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชGบริการโรงแรมในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร 
 

อภิปรายผล 
1. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยในการใช�บริการโรงแรม กรณีศึกษา:เขตสีลม 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ มีผลต�อพฤติดรรมในการเลือกใช�บริการโรงแรม  
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห$ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมของ
นักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ พบว.า ความพึงพอใจท่ีมีผลต.อการ
เลือกใชGบริการโรงแรมของนักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต.างกัน
โดยรวมและรายไดGไม.แตกต.างกันและไม.ส.งผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมของนักท.องเท่ียวชาวไทย
ในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ป}ติวรรณ (2551) ปcจจัยท่ีส.งผล
ต.อพฤติกรรมการเลือกใชGบริการโรงแรม พบว.า นักท.องเท่ียวท่ีเปOนเพศหญิงมีความพึงพอใจในการ
เลือกใชGบริการโรงแรมมากกว.าเพศชาย 
 2. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยในการใช�บริการโรงแรม กรณีศึกษา:เขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ มีผลต�อพฤติดรรมในการเลือกใช�บริการโรงแรม 
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห$ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมของ
นักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ พบว.า ผลการวิเคราะห$
เป รียบ เทียบ ท่ี มีผลต.อการเลื อกใชGบ ริการโรงแรมของนักท. องเท่ี ยวชาวไทยใน เขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต.างกันโดยรวมไม.แตกต.างกัน และเม่ือพิจารณารายดGาน พบว.า     ดGาน
ผลิตภัณฑ$แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส.วนดGานราคา ดGานการส.งเสริมการตลาด
และดGานการส.งเสริมการตลาด ไม.แตกต.างกัน ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ   ป}ติวรรณ 
(2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ปcจจัยท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกใชGบริการโรงแรม พบว.า นักท.องเท่ียวชาว
ไทยระหว.าง 20 ปUขึ้นไป มีความพึงพอใจในการเลือกใชGบริการโรงแรมมากกว.าช.วงอายุอ่ืน 

3. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยในการใช�บริการโรงแรม กรณีศึกษา:เขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา มีผลต�อพฤติดรรมในการเลือกใช�บริการโรงแรม 
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห$ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมของ
นักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา พบว.า ผลการ
วิเคราะห$เปรียบเทียบท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมของนักท.องเท่ียวชาวไทย ในเขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการศึกษาต.างกันโดยรวมและรายดGานแตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ส.งผลใหGนักท.องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกต.างกัน มีการเลือกใชGบริการโรงแรมท่ี
แตกต.างกัน โดยนักท.องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว.าปริญญาตรีใชGปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$และปcจจัย
ดGานราคาในการเลือกใชGบริการโรงแรมของนักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร ในส.วน
ของนักท.องเท่ียวระดับการศึกษาอ่ืนๆใชGปcจจัยดGานช.องทางการจัดจําหน.ายและการส.งเสริมการขายใน
การเลือกใชGบริการโรงแรมของนักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลGองกับ
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งานวิจัยของ เมพิชชา ภิญโญวัชรกุล (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรม
ระดับ 3 ดาว พบว.า นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จะมีความคาดหวังต.อ
สถานท่ีบริการและการบริการสูงกว.าระดับอ่ืนๆ 
  4. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยในการใช�บริการโรงแรม กรณีศึกษา:เขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ มีผลต�อพฤติดรรมในการเลือกใช�บริการโรงแรม  
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห$ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมของ
นักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ พบว.า ผลการวิเคราะห$
เป รียบ เทียบ ท่ี มีผลต.อการเลื อกใชGบ ริการโรงแรมของนักท. องเท่ี ยวชาวไทยใน เขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพต.างกันโดยรวมและรายดGานแตกต.างกัน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติ   ท่ี
ระดับ 0.05 ส.งผลใหGนักท.องเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกต.างกัน มีการเลือกใชGบริการโรงแรม  ท่ี
แตกต.างกัน โดยนักท.องเท่ียวท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ และ อาชีพพนักงานบริษัท ใชGปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$การ
เลือกใชGบริการโรงแรมของนักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่ง สอดคลGอง กับ
งานวิจัยของ ศรินท$ทิพย$ คาวาโนเบะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและพฤติกรรมนักท.องเท่ียวชาว
ไทย กรณีศึกษา: อําเภอเมือง จังหวัดน.าน พบว.า นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต.างกันจะมีพฤติกรรม
ในการเลือกใชGบริการโรงแรมแตกต.างกัน 
 5. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยในการใช�บริการโรงแรม กรณีศึกษา:เขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได� มีผลต�อพฤติดรรมในการเลือกใช�บริการโรงแรม  
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห$ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการโรงแรมของ
นักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดG พบว.า ผลการวิเคราะห$
เป รียบ เทียบ ท่ี มีผลต.อการเลื อกใชGบ ริการโรงแรมของนักท. องเท่ี ยวชาวไทยใน เขตสีลม 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดG โดยรวมและรายไดGไม.แตกต.างกันและไม.ส.งผลต.อการเลือกใชGบริการ
โรงแรมของนักท.องเท่ียวชาวไทยในเขตสีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลGองกับวิจัยของ วิภา  เกิงฝาก 
(2554) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการมีผลต.อการตัดสินใจซื้อ พบว.า ผูGใชGบริการท่ีมีรายไดG 20,000 
บาทข้ึนไป มีกําลังในการซื้อและมีความคาดหวังในการใหGบริการระดับสูง 
 
ข�อเสนอแนะ  

ความพึงพอใจดGานผลิตภัณฑ$ ควรมีการปรับปรุงหGองพักหรือสินคGาดGานการบริการอ่ืนๆ อาทิ
เช.น การบริการอาหาร สระว.ายนํ้า หGองอาหาร ใหGมีความสวยงามและดูใหม.อยู.เสมอ เพ่ือสรGางความ
ประทับใจ และยอดขายในอนาคต นอกเหนือจากน้ัน ตัวของผูGใหGบริการเอง ควรจะตGองมีการปรับปรุง
วิธีการใหGบริการ ท่ีเปOนมาตรฐานและรวดเร็วมากข้ึน เพราะหากสินคGาประเภทหGองพักดีแต.การบริการ
ไม.เปOนท่ีพอใจ ก็ไม. สามารถสรGางความประทับใจหรือความพึงพอใจใหGเกิดกับลูกคGาไดG  
 ความพึงพอใจดGานราคา นอกเหนือจากตัวสินคGาและผูGใหGบริการจะตGองดีมีคุณภาพมากแลGว
น้ัน ราคาก็ควรจะตGองเหมาะสมกับสินคGาดGวย ซึ่งในหากผูGประกอบกิจการมีความตGองการท่ีจะเพ่ิม
ราคากับสินคGา ก็ควรจGอตGองมีการปรับปรุงคุณภาพของสินคGาใหGสอดคลGองกันดGวย  



32 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

 ความพึงพอใจดGานช.องทางการจัดจําหน.าย ในปcจจุบันนอกเหนือจากการจําหน.ายสินคGาผ.าน
ลูกคGาโดยตรง คือ ลูกคGาเดินเขGามาหาแลGวน้ันก็ควรจะมีการเพ่ิมช.องทางในการซื้อ - ขาย หรือ
ติดต.อสื่อสาร เพ่ิมมากข้ึนดGวย ซึ่งช.องทางผ.านเว็ปไซต$และตัวแทนจําหน.ายก็ถือเปOนอีกทางเลือกใน
การกระจายสินคGาไปสู.ผูGบริโภคไดGเช.นกัน ซึ่งนอกเหนือจากเว็ปไซต$ของทางโรงแรมเองแลGว ก็อาจจะมี
การติดต.อไปยังตัวแทนใน การขายหGองพักอ่ืน ๆ เช.น อโกดGา (agoda) เพ่ือเพ่ิมการขายและ
ประชาสัมพันธ$ใหGเปOนท่ีรูGจักมากข้ึนดGวย  
 ความพึงพอใจดGานโปรโมช่ันหรือการส.งเสริมการขาย ควรมีการเพ่ิมวิธีการหรือกระบวนการ
ใน การส.งเสริมการขายใหGเพ่ิมมากข้ึน โดยอาจจะใชGวิธีการลดราคา หรือการทําบัตรสมาชิกเพ่ือสะสม
รางวัลท่ีทาง โรงแรมจะจัดไวGใหGเพ่ือเปOนการดึงดูดใจใหGกลับมาใชGบริการเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการจัด
โปรโมช่ันท่ีพักรวมกับอาหารหรือเคร่ืองด่ืมต.างๆ เพ่ือเปOนการส.งเสริมการขายอีกดGวย นอกจากน้ัน 
ควรมีการรักษาลูกคGาเก.าไวG ดGวยการส.งจดหมายอิเล็กทรอนิกส$หรือข.าวสารโปรโมช่ันต.างๆ ท่ีมีใน
โรงแรมโดยส.งผ.านประวัติของลูกคGา หรือช.องทางในการติดต.อสื่อสารท่ีลูกคGาไดGใหGไวG 
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ตัวละครสําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร� เรื่อง “เพชรพระนารายณ�” ของ หลวง
วิจิตรวาทการ : การพินิจเชิงจิตวิทยา 

A Psychological Analysis of Main Characters in the Historical Novel 
“Phajphranarai” byLuangWichitWathaKan 

 

วิภาพ คัญทัพ 
Wiphap khanthap 

 

บทคัดย�อ 
การวิจัยเร่ือง การพินิจตัวละครสําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร$ เร่ือง “เพชรพระ

นารายณ$” ของ หลวงวิจิตรวาทการ น้ี มีจุดมุ.งหมายเพ่ือความเขGาใจตัวละครสําคัญในเชิงจิตวิทยา 
โดยใชGความรูGเร่ืองเร่ืองแรงจูงใจมาเปOนกรอบในการพินิจผลการวิจัยพบว.า ตัวละครสําคัญ 4 ตัว ไดGแก. 
1.“พระยาสีหราชเดโชไชย” (ทิป) 2.“เจGาพระยาสุรสงคราม” (สอน) 3.“พระยารามเดโช” (เดช) และ 
4.ท.านผูGหญิงสุรสงคราม (บัวแกGว) มีแรงจูงใจในการดําเนินชีวิตต.างกันดังน้ีคือ “พระยาสีหราชเดโช
ไชย” (ทิป) มีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ “เจGาพระยาสุรสงคราม” (สอน) มีแรงจูงใจใฝ�อํานาจ” “พระยาราม
เดโช” (เดช) มีแรงจูงใจใฝ�สัมพันธ$ และ ท.านผูGหญิงสุรสงคราม (บัวแกGว) มีแรงจูงใจใฝ�สัมพันธ$ 
แรงจูงใจในการดําเนินชีวิตท่ีแตกต.างกัน ทําใหGตัวละครสําคัญไดGรับผลตอบแทนในชีวิตแตกต.างกันไป 
โดยเฉพาะผูGมีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิไม.ประสบความสําเร็จในชีวิตดGานการงานเท.าท่ีควร 

ลักษณะทางจิตวิทยาท่ีปรากฏในตัวละครสําคัญทําใหGตัวละครสําคัญทุกตัวมีมิติน.าสนใจ และ
ชวนติดตามว.าเร่ืองราวเก่ียวกับตัวละครสําคัญท้ังหมดน้ีจะเปOนอย.างไรต.อไป นอกจากน้ีในฐานะท่ี
เปOนนวนิยายอิงประวัติศาสตร$ ผูGวิจัยพบว.าผูGประพันธ$นําเสนอแนวคิดรักชาติแบบทหารในสมัยอยุธยา
ผ.านบทบาทของตัวละครสําคัญโดยมีสาระสําคัญ คือ กษัตริย$คือชาติ สิ้นกษัตริย$คือสิ้นชาติ ดังน้ัน
ทหารผูGซื่อสัตย$ภักดีตGองยึดม่ันในพระองค$ไวGเพราะการมีชีวิตอยู.ของผูGท่ีเคยเปOนขGาราชบริพารของ
กษัตริย$ท่ีสิ้นพระชนม$ไปแลGวน้ันต.างเปOนไปดGวยความยากลําบาก หลายคนตGองหันหนGาไปสวามิภักด์ิ
พ่ึงพิงกษัตริย$องค$ใหม. สาระสําคัญอีกประการหน่ึงคือเม่ือกษัตริย$สิ้นอํานาจ โดยเฉพาะอย.างย่ิงในกรณี
ถูกชิงราชสมบัติ พระองค$ก็ถูกกระทําไม.ต.างไปจากสามัญชน 
คําสําคัญ:แรงจูงใจ,ตัวละครสําคัญ,นวนิยายอิงประวัติศาสตร$ 
 

Abstract 
 T h is re se a rch e n t it le d ‘A Psychological Analysis of Main Characters in the 
Historical Novel “Phajphranarai’ by Luang Wichit Wathakan aims at comprehending 
main characters of the Novel in psychological manners. The researcher applies the 
knowledge of motivation concept as a framework of analysis. It is found out that 4 
main characters; namely, 1. PhrayaSiharajDechochai (Tip), 2. Chao Phraya Surasongkram 
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(Sorn), 3. PhrayaRamdechoand 4. Thanpuying Surasongkram ( Buakaew) have different 
driving forces in living their lives, asfollows:  

- Phraya Siharaj Dechochai (Tip) possesses achievement driving force; 
- Chao Phraya Surasongkram (Sorn) possesses motivation for power; 

- Phraya Ramdecho has driving forces for relations; 
- ThanpuyingSurasongkram ( Buakaew) also possesses driving forces for 

relations.  
Their varied motivations or driving forces in life provide these characters with 

different outcomes in their lives. Especially, the one who has motivation for 
achievement has not so far succeeded in his career as previously expected.  

Psychological traits which appear in these main cahracters make them more 
interesting and well-rounded. It is there fore conducive for readers to follow and 
attach to these characters and eventually find out which ends await them.  

As a historicalnovel, the researcher finds out that the author presents the 
concept of military patriotism in the Ayudhaya era through the juxtaposition of main 
characters’ roles. The main theme is that: the Monarchy is the Nation and if 
Monarchy ceases to exist, there is nomore Nation. Consequently, loyal soldiers must 
adhere to the Monarchy because lives of those who are used to be subjects of the 
late Kingare full of hardship. Manay former subjects are obliged to turn their loyalty 
to a new maonarch.  

Another main essence of the novel is that once a monarch loses his absolute 
power or is overthrown, he will be treated anot different from a commoner.   
Keywords:Motivation or Driving forces, Main characters, Historical Novel 
 
บทนํา 

การดําเนินชีวิตของคนเราจะมีแรงจูงใจและแรงขับอยู.โดยธรรมชาติ เม่ือคGนหาสาเหตุไปจะ
พบว.า มีหลายเหตุผลผลักดันใหGชีวิตแต.ละคนดําเนินไป บางคร้ังรูGตัวบางคร้ังไม.รูGตัว เหตุการณ$ต.างๆท่ี
เกิดข้ึนจึงลGวนมีประเด็นเก่ียวขGองกับจิตวิทยา และโยงใยกระทบกระท่ังกันตลอดระหว.างผูGกระทํา การ
กระทํา ผูGถูกกระทํา ตลอดจนผูGไดGเห็นการกระทําท้ังในปcจจุบันและอนาคตซึ่งอาจเห็นไดGจากการ
ถ.ายทอดในรูปแบบของเอกสารทางประวัติศาสตร$ รวมท้ังนวนิยายอิงประวัติศาสตร$ 

 
ความสําคัญของนวนิยายอิงประวัติศาสตร� เร่ือง “เพชรพระนารายณ�” ของ หลวงวิจิตรวาทการ 

นวนิยายเร่ือง “เพชรพระนารายณ$” เปOนผลงานของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ผูGมีบทบาท
สําคัญทางการเมือง ในสมัยท่ีจอมพลป.พิบูลสงคราม เปOนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย กล.าวกันว.า
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เปOนสมัยรัฐนิยม ไดGมีการประกาศนโยบายรัฐนิยม 12 ฉบับ วางรากฐานใหGคนไทยเกิดความนิยมใน
ชาติทุกดGาน พรGอมกับพยายามทําใหGสังคมเติมโตไปอย.างอารยประเทศพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ใน
ฐานะผูGปลูกฝcงความคิดชาตินิยมใหGแก.ผูGคนในสังคมไทยในสมัยดังกล.าว จึงไดGช่ือว.าเปOนนักชาตินิยม 
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เพราะนอกจากจะเคยดํารงตําแหน.งทางการเมืองหลายตําแหน.งแลGว ท.าน
ยังมีบทบาทสําคัญในการเปOนผูGออกความเห็นและผลักดันนโยบายเพ่ือปลูกฝcงลัทธิชาตินิยมในหมู.
ประชาชน ในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นอกจากน้ีท.านยังมีผลงานในการประพันธ$นว
นิยายอิงประวัติศาสตร$ บทละครอิงประวัติศาสตร$ และประพันธ$บทเพลงปลุกใจใหGคนไทยรักชาติ 
นับเปOนปcญญาชนท่ีมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนและสรGางความหมายของ "ความเปOนไทย" เพ่ือ
ตอบสนองต.อปcญหาและความจําเปOนของระบอบการเมืองการปกครองใหม.ในช.วงหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปU พ.ศ. 2475 (วันเพ็ญ คงม่ัน (บรรณาธิการ), รําลึก 100 ปU พลตรี พลตรี หลวงวิจิตร
วาทการ: บทคัดสรรว.าดGวยชีวประวัติและผลงาน.น.3.อGางใน อรรถสิทธ์ิ พานแกGว,พลตรี หลวงวิจิตร
วาทการ.สถาบันพระปกเกลGา,wiki.Kpi.idex,สืบคGนวันท่ี 1/8/2561) 

“เพชรพระนารายณ$” เปOนผลงานดGานนวนิยายอิงประวัติศาสตร$เร่ืองหน่ึงของหลวงวิจิตรวาท
การมีความน.าสนใจในฐานะนวนิยายอิงประวัติศาสตร$ ท่ีเล.าเร่ืองทหารเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ$ 
ไดGแก. “พระยาสีหราชเดโชไชย” (ทิป)“เจGาพระยาสุรสงคราม” (สอน) และ “พระยารามเดโช”(เดช) 
ในเวลาท่ีสมเด็จพระนารายณ$เผชิญหนGากับสถานการณ$คับขัน ก.อนท่ีพระองค$จะสวรรคต กล.าวไดGว.า
หลวงวิจิตรวาทการเปOนนักประพันธ$ท่ีบุกเบิกการเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร$ในยุคแรกของการ
ประพันธ$นวนิยายไทย ดังน้ันจึงเปOนตGนแบบท้ังในดGานกลวิธี และการสรGางสรรค$เน้ือหาท่ีควรศึกษา
อย.างย่ิง 
 
ความสําคัญของ “ตัวละคร” ในการประพันธ�นวนิยาย 

การประพันธ$นวนิยายน้ัน ตัวละครนับว.าเปOนองค$ประกอบหน่ึงท่ีมีความสําคัญมาก เน่ืองจาก
เปOนท้ังตัวกระทําใหGเร่ืองดําเนินไป เปOนท่ีผ.านแนวคิดสําคัญของเร่ือง และทําใหGเร่ืองมีอรรถรสไปต.างๆ 
จนผูGอ.านอยากจะติดตามอ.านตอนต.อไป ผูGประพันธ$ท่ีสรGางตัวละครไดGดี มักประสบความสําเร็จทําใหG
เร่ืองราวมีความเปOนอมตะ เน่ืองจากผูGอ.านจะมีความผูกพันกับตัวละครอย.างแน.นแฟ�นจนระลึกถึงและ
กล.าวขานนามราวกับเปOนบุคคลท่ีมีชีวิตอยู.จริง  

การศึกษาวิเคราะห$ตัวละครในนวนิยายศึกษาจึงมีหลายรูปแบบ โดยท่ัวไปจะมีการจําแนกตัว
ละครออกเปOนสองประเภทใหญ. ไดGแก. ตัวละครแบน (Flat Charactor) และตัวละครกลม (Round 
Charactor) ตัวละครแบนหมายถึงตัวละครท่ีมีมิติเดียวต้ังตGนเร่ืองจนทGายเร่ือง เช.น เปOนคนรGายก็
โหดรGายตลอด แต.ตัวละครกลม น้ันหมายถึงตัวละครท่ีมีมิติ หรือมีหลายดGานท่ีแปรผันไปตาม
สถานการณ$ ความเขGาใจเก่ียวกับตัวละครเช.นน้ีมีคําอธิบายอยู.ท่ัวไป บางทีเรียกตัวละครแบนว.า ตัว
ละครไม.ซับซGอน และเรียกตัวละครตัวกลมว.า ตัวละครซับซGอน เม่ือตัวละครแสดงบทบาท ก็จําแนกไดG
เปOน2 บทบาทใหญ. คือ บทบาทคงท่ี และบทบาทไม.คงท่ี บทบาทท่ีไม.คงท่ีน้ีก็จะปรับเปลี่ยนไปตาม
เหตุการณ$ ดังน้ันเม่ืออ.านนวนิยายแนวใดก็ตาม จะเห็นไดGว.าผูGประพันธ$ใชGตัวละครเปOนเคร่ืองมือสื่อสาร
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สําคัญในการสรGางสรรค$นวนิยายตัวละครจะตGองแสดงบทบาทไปตามเน้ือเร่ือง และบทบาทของตัว
ละครมักจะอธิบายแก.นเร่ืองหรือแนวคิดสําคัญท่ีนักประพันธ$มุ.งหมายจะนําเสนอ 
 
ความหมายของตัวละครในนวนิยายอิงประวัติศาสตร� 

ตัวละครในนวนิยายอิงประวัติศาสตร$ สรGางข้ึนยากกว.าตัวละครในจินตนาการของผูGประพันธ$ 
เพราะมีเง่ือนไขของขGอมูลทางประวัติศาสตร$กํากับอยู.  ถGาเปOนตัวละครท่ี มีมาจากขGอมูลใน
ประวัติศาสตร$ผูGรูGประวัติศาสตร$ย.อมรูGจักเขGาใจอยู.ก.อนแลGว ขGอมูลดังกล.าวจึงกํากับจินตนาการของ
ผูGประพันธ$ แมGจะสรGางตัวละครข้ึนใหม.ก็ตGองสัมพันธ$กับตัวละครจากประวัติศาสตร$ รวมถึงไม.อาจละ
ท้ิงเหตุการณ$หรือบรรยากาศตามท่ีมีมาในประวัติศาสตร$  

ดังน้ันในการประพันธ$นวนิยายอิงประวัติศาสตร$ ผูGประพันธ$จําเปOนตGองคGนควGาขGอมูลทาง
ประวัติศาสตร$เพ่ือสรGางฉาก เหตุการณ$ บรรยากาศและบทบาทของตัวละครสําคัญเพ่ือใหGเกิดความ
สมจริงและความสอดคลGองเหมาะสมกับประวัติศาสตร$ในแต.ละช.วงสมัยผูGอ.านจึงจะเกิดความเช่ือถือ
และมีอารมณ$ร.วมไปกับเร่ืองราวในนวนิยายอิงประวัติศาสตร$น้ัน อาจกล.าวไดGว.า การสรGางตัวละคร 

ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร$ มีความพิถีพิกันไปอีกแบบหน่ึงต.างไปจากการใชGฉากร.วมสมัยท่ี
ตัวละครเกิดจากจินตนาการของผูGประพันธ$เอง  

ความสําคัญอีกประการหน่ึง นวนิยายอิงประวัติศาสตร$เปOนท่ีสนใจของผูGอ.านเพราะผูGอ.านมี
ความผูกพันกับบุคคลในประวัติศาสตร$ บรรยากาศและเหตุการณ$ตามการรับรูGจากขGอมูลทาง
ประวัติศาสตร$ หรือจากคําบอกเล.าสืบต.อกันมา ดังน้ันหากมองอีกแง.หน่ึง ผูGประพันธ$นวนิยาย
ประวัติศาสตร$ก็มีขGอไดGเปรียบท่ีสามารถนําบุคคลในประวัติศาสตร$อันมีบุคลิกภาพอยู.แลGว มาสรGางเปOน
ตัวละคร เพียงแต.ปรุงแต.งดGวยการขยายขอบเขตของพฤติกรรมใหGชัดเจนหรือกวGางขวางลึกซึ้งย่ิงข้ึน 
การประสานระหว.างขGอมูลทางประวัติศาสตร$กับจินตนาการของผูGประพันธ$จึงนับเปOนความสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีผูGประพันธ$มีความจําเปOนตGองใส.ใจ ในบางกรณีก็อาศัยหลักจิตวิทยาเพ่ือทําใหGตัวละครมี
ความสมจริงและมีความเรGาใจชวนติดตาม 
 
ความสําคัญของการพินิจเชิงจิตวิทยา 

เม่ือนวนิยายอิงประวัติศาสตร$จําเปOนตGองเช่ือมโยงบุคคลกับเหตุการณ$ในประวัติศาสตร$ตัว
ละครสําคัญในนวนิยาย จึงมักจะแสดงลักษณะทางจิตวิทยา ท้ังน้ีไม.ใช.เพียงเพ่ือความสมจริงหรือเรGาใจ
ผูGอ.านนวนิยายเท.าน้ัน หากแต.ยังเปOนไปเพ่ือปลูกฝcงทัศนคติใหGผูGอ.านเกิดความรักชาติ รักแผ.นดินถ่ิน
เกิด อันจะเปOนผลดีต.อการธํารงความเปOนสังคมใหGเจริญกGาวหนGาสืบต.อไป 

ดังน้ันในการพินิจตัวละครสําคัญในเชิงจิตวิทยา นอกจากจะทําใหGเขGาใจความเปOนมนุษย$ของ
ตัวละครในนวนิยายอิงประวัตศาสตร$อย.างแจGงชัดข้ึนแลGวความสําคัญอีกประการหน่ึง คือการมองเห็น
กลวิธีการปลูกฝcงจิตสํานึกใหGเกิดความรักชาติ รักแผ.นดินถ่ินเกิด ตามแบบของผูGประพันธ$ผ.าน
การศึกษาบทบาทของตัวละครสําคัญ 
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โดยเหตุน้ีผูG วิจัยจึงมีความมุ.งหมายท่ีจะพินิจบทบาทของตัวละครสําคัญในนวนิยายอิง
ประวัติศาสตร$เร่ือง “เพชรพระนารายณ$” ของ หลวงวิจิตรวาทการ เพ่ือแสดงใหGเห็นว.า นวนิยายอิง
ประวัติศาสตร$เร่ืองน้ีมีวิธีการสรGางตัวละครสําคัญอย.างไรโดยใชGความรูGทางจิตวิทยาเก่ียวกับแรงจูงใจ 
(Motive) และ แรงขับ (Drives) มาพรรณนาและตีความบทบาทของตัวละครสําคัญ 
 
ความหมายของแรงจูงใจและแรงขับ 

แรงจูงใจและแรงขับเปOนคําท่ีมีผูGใหGความหมายไวGมากมาย วิทยากร เชียงกูล (2522,น.
75,159) อธิบายว.า “Motive คือ แรงจูงใจ สิ่งเรGา พลัง และทิศทางท่ีกระตุGนใหGคนเราทําพฤติกรรม
เพ่ือไปสู.จุดหมายท่ีตGองการ เช.น ความรูGสึก ความอยาก เปOนสิ่งเรGาท่ีจะนําใหGบุคคลเกิดความรูGสึกต้ังใจ
ท่ีจะทําอย.างหน่ึงอย.างใด เช.น เรียน หรือทํางานอย.างหน่ึงอย.างใดใหGไดGผลดี ส.วน Drive คือ แรงขับ 
หรือแรงกระตุGนตามสัญชาตญาณ หรือแรงกระตุGนภายในความคิดจิตใจ ท่ีผลักดันใหGเกิดการกระทํา
เพ่ือใหGบรรลุจุดมุ.งหมาย หรือตอบสนองความตGองการอย.างใดอย.างหน่ึง เพ่ือลดความตึงเครียด เช.น 
แรงขับทางเพศ แรงขับตGานความกGาวรGาว แรงขับตGานความกระหาย”จึงเห็นไดGว.าแมGจะมีความ
คลGายคลึงกัน แต.ก็มีความแตกต.างกัน กล.าวคือ แรงจูงใจจะข้ึนอยู.กับสิ่งเรGาภายนอก ส.วนแรงขับน้ัน
เปOนพลังจากภายในจิตใจของมนุษย$แต.ละคน ความใกลGเคียงกันน้ีทําใหGในบางท่ีเรียกรวมกันไปเลยว.า
แรงขับหรือแรงจูงใจ เพราะต.างก็กระตุGนใหGมนุษย$เกิดพฤติกรรม หรือความต้ังใจไปสู.เป�าหมาย 
  ในงานวิจัยน้ี ผูGวิจัยจึงขอกําหนดความหมายของแรงจูงใจ และแรงขับดังน้ี คือ 

แรงจูงใจ (motive)หมายถึง กระบวนการชักนําหรือโนGมนGาวใหGบุคคลเกิดความพยายามท่ีจะ
ตอบสนองความตGองการบางประการของตนจนบรรลุผลสําเร็จ กระบวนการชักนําหรือโนGมนGาวน้ี อาจ
เกิดจากแรงจูงใจภายนอก(extrinsic motives) ไดGแก. ช่ือเสียงเกียรติยศ เงินทอง รางวัล และคําชม 
เปOนตGน ,แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) ไดGแก.ความเห็น ความต้ังใจ ความสนใจ ความตระหนัก
ในคุณค.า เปOนตGน และอาจเกิดจากแรงขับภายใน (drives) ไดGแก. ความตGองการอาหาร และความ
ตGองการทางเพศ เปOนตGน 
  จําแนกเปOน 3 ประเภท คือ 

 แรงจูงใจใฝqสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึง ความตGองการท่ีทําใหG
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือกGาวไปสู.ความสําเร็จอย.างมีมาตรฐาน 

 แรงจูงใจใฝqสัมพันธ�(Affiliation Motive) หมายถึง ความตGองการท่ีทําใหGบุคคล
แสดงพฤติกรรมเพ่ือการยอมรับนับถือจากผูGอ่ืน 

 แรงจูงใจใฝqอํานาจ(Power Motive)หมายถึง ความตGองการท่ีทําใหGบุคคลแสดง
พฤติกรรมเพ่ือการมีอิทธิพลเหนือกว.าบุคคลอ่ืน 

 แรงขับ หมายถึง (drives) หมายถึง สภาวะธรรมชาติของบุคคลท่ีผลักดันใหGบุคคล
แสดงพฤติกรรม ไดGแก. ความหิวอาหาร และความตGองการทางเพศ 
 



38 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

วัตถุประสงค� 
- เพ่ือความเขGาใจตัวละครสําคัญเชิงจิตวิทยาในนวนิยายอิงประวัติศาสตร$ เร่ือง “เพชรพระ

นารายณ$ ของ หลวงวิจิตรวาทการ  
 
ขอบเขตและวิธีการดําเนินงานวิจัย  

ขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี ไดGแก. นวนิยายเร่ือง “เพชรพระนารายณ$”ของ หลวงวิจิตรวาท
การ จํานวน 9 บท 

 ส.วนวิธีการศึกษาเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เสนอผลการวิจัยโดย
การพรรณนาวิเคราะห$ตัวละครสําคัญในนวนิยายอิงประวัติศาสตร$เร่ือง “เพชรพระนารายณ$” ของ 
หลวงวิจิตรวาทการกล.าวคือ ผูGวิจัยแยกแยะตัวละครสําคัญและบทบาทท่ีปรากฏในนวนิยาย พรGอม
พรรณนาและตีความบทบาทของตัวละครสําคัญว.าสอดคลGองกับความรูGเร่ืองแรงจูงใจ (Motivation) 
อย.างไร  

กระบวนการศึกษาจึงดําเนินไปตามลําดับดังน้ี 
1. อ.านนวนิยายเร่ือง “เพชรพระนารายณ$”  
2. วิเคราะห$บทบาทของตัวละครสําคัญในประเด็นท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจและแรงขับ 
3. วิพากษ$บทบาทของตัวละครสําคัญเชิงจิตวิทยา  

 
นิยามศัพท�ในงานวิจัย 

ตัวละครสําคัญ ในท่ีน้ี หมายถึง ตัวละครเอก หรือตัวละครท่ีเปOนตัวดําเนินเร่ืองและมีบทบาท
อธิบายความเปOนไปของแก.นเร่ืองไดGแก. พระยาสีหราชเดโชไชย (ทิป),เจGาพระยาสุรสงคราม (สอน) 
พระยารามเดโช (เดช) และท.านผูGหญิงสุรสงคราม (บัวแกGว) 

นวนิยายอิงประวัติศาสตร� ในท่ีน้ี หมายถึง นวนิยายท่ีมีการอGางถึงบุคคลในประวัติศาสตร$ 
เวลา สถานท่ี และบรรยากาศในประวัติศาสตร$ 

การพินิจเชิงจิตวิทยา ในท่ีน้ี หมายถึง การพิจารณา การตีความ การวิเคราะห$และการ
วิพากษ$บทบาทหรือพฤติกรรมของตัวละครในนวนิยาย โดยอิงกับความรูGทางจิตวิทยาเร่ืองแรงจูงใจ
และแรงขับ 
 
บทสรุปและอภิปรายผล 

การพินิจตัวละครสําคัญเชิงจิตวิทยาในนวนิยายเร่ือง “เพชรพระนารายณ$” ของ หลวงวิจิตร
วาทการ น้ีใชGกรอบความคิดเร่ืองแรงจูงใจอันมีอยู.ในธรรมชาติของมนุษย$ มาพินิจตัวละครสําคัญท่ีมี
สถานะเปOนเพ่ือนรักกัน ไดGแก. “พระยาสีหราชโดโชไชย” (ทิป)“เจ�าพระยาสุรสงคราม” (สอน) 
และ “พระยารามเดโช” (เดช) กับ ท�านผู�หญิงสุรสงคราม (บัวแก�ว) ผูGเปOน “ม่ิงขวัญ” ของ “พระ
ยาสีหราชเดโชไชย” กล.าวคือเปOนคนรักท่ีมีความปรารถนาดีต.อกันโดยปราศจากการมีเพศสัมพันธ$ 
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ตัวละครสําคัญดังกล.าวมีชีวิตอยู.ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ$ ท่ีสิ้นสุดลงดGวยความน.า
เสียดาย ในฐานะท่ีทรงเปOนพระมหากษัตริย$ท่ีมีวิสัยทัศน$กวGางไกล ทรงสนับสนุนใหGผูGมีความสามารถ
จากต.างประเทศเขGามาทํางานรับใชGประเทศชาติ ท้ังในดGานการทหาร การเมือง ตลอดจนวิทยาการอัน
ทันสมัย เพ่ือตระเตรียมประเทศใหGเปOนบึกแผ.นม่ันคงอย.างนานาอารยะประเทศ 

ผลการวิจัยสรุปไดG ดังน้ี 
 1. ตัวละคร “พระยาสีหราชเดโชไชย” (ทิป)มีแรงจูงใจใฝqสัมฤทธิ์ 

“พระยาสีหราชเดโชไชย” (ทิป)เปOนตัวละครสําคัญ ท่ีกล.าวไดGว.าเปOนตัวละครสําคัญท่ีสุด 
ท้ังน้ีเพราะเปOนตัวละครท่ีผูGประพันธ$นําเสนอแนวคิดสําคัญผ.านไปยังตัวละครน้ี กล.าวคือ“พระยาสีหราช
เดโชไชย” (ทิป) ไดGช่ือว.าเปOน “เพชรแทG” ของสมเด็จพระนารายณ$ ความหมายคือ มีความซื่อสัตย$ภักดี 
ทําหนGาท่ีเพ่ือชาติถวายต.อสมเด็จพระนารายณ$จนนาทีสุดทGายของชีวิต โดยมิไดGหวังผลตอบแทน 

แรงจูงใจประการท่ีหนึ่งของ “พระยาสีหราชเดโชไชย”ไดGแก. พระมหากษัตริย$ โดยเฉพาะ
อย.างย่ิง ในมโนสํานึกของเขา คือสมเด็จพระนารายณ$ท่ีทรงทําคุณความดีใหGแก.ประชาชนและ
ประเทศชาติ สิ้นสมเด็จพระนารายณ$เท.ากับสิ้นชาติ สมเด็จพระนารายณ$จึงเปOนแรงจูงใจภายนอก 
กระตุGนใหGเขากระทําดีต.อชาติเสมอมา 

แรงจูงใจประการท่ีสอง ของ “พระยาสีหราชเดโชไชย” (ทิป)เปOนแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ
กล.าวคือ มุ.งทํางานใหGมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม.หวังผลตอบแทน ไม.ว.าช่ือเสียงเกียรติและเงินทอง 
เน่ืองจากตระกูลของเขารับราชการอยู.ในกรมทวนทองขวามาต้ังแต.คร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
บิดาสั่งความแก.เขาว.าจนตายก็อย.าใหGทวนหลุดจากมือ น่ีเปOนบทสนทนาท่ีเปOนแรงจูงใจสําคัญส.งผลใหG
เขาเปOนนักรบท่ีเก.งกลGาสามารถ 

ดังน้ันแมGเร่ืองแรงขับ เก่ียวกับอาหาร และความตGองการทางเพศของเขายังเปOนรองหนGาท่ี
การงานในฐานะนักรบเพ่ือชาติ“พระยาสีหราชเดโช” (ทิป) จึงนับเปOนผูGมีจิตใจอันเจริญอยู.เหนือกิเลส 
ขGอน้ีอาจขัดกันกับคนในสังคมท่ัวไปท่ีมักทําความดีเพ่ือชนะใจผูGมีอํานาจท่ีอาจจะมอบผลตอบแทนใหG 
ไดGแก.ช่ือเสียงเกียรติยศและเงินทอง อันอาจจะนํามาสนองกิเลสของตน ท้ังดGานอาหารและความ
ตGองการทางเพศ  

ผลดีท่ีเกิดแก.“พระยาสีหราชเดโชไชย” (ทิป) จึงไดGมาโดยความสามารถของเขาอย.าง
แทGจริง เขาเปOนตัวอย.างของคนท่ีมีความสามารถ แต.ไม.ไดGรับความสนับสนุนจากผูGมีอํานาจสูงสุด 
เพราะไม.นิยมโฆษณาตัวเอง และถูกป}ดก้ันโดยผูGมีอํานาจเหนือกว.าการจบชีวิตของ “พระยาสีหราช
เดโชไชย” (ทิป) คือการจบชีวิตของผูGกําชัยชนะในฐานะนักรบผูGสามารถ แต.กลับมาแพGต.อภัยสังขาร
ของตัวเองตามสัจจะของชีวิต  

คนท่ีมีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิ เช.น “พระยาสีหราชเดโชไชย” (ทิป) น้ี จึงเปOนขGอท่ีควรจะต้ัง
คําถามว.าน.าจะถือเปOนแบบอย.างหรือไม.อย.างไรในปcจจุบัน เปOนเร่ืองทGาทายความคิดความเช่ือของคน
สืบต.อมาหลายยุคหลายสมัย เช.น อาจเกิดคําถามว.า ถGาหากเรามุ.งความสัมฤทธ์ิโดยไม.ใฝ�สัมพันธ$ 
กับใคร โดยเฉพาะผูGมีอํานาจ ก็แลGวใครจะมาสนับสนุนเรา หรือถGาหากเรามุ.งความสัมพันธ$อันดีกับผูGนํา
แลGว ผูGนํากําลังจะพาตัวเราหรือสังคมของเราไปพบความวิบัติ เราจะทําอย.างไร  
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ดGานการดําเนินชีวิตส.วนตัว “พระยาสีหราชเดโชไชย” (ทิป) มีคนรักช่ือ “บัวแกGว” เปOน
ตัวละครท่ีมาเติมเต็มมิติความเปOนมนุษย$ของเขาใหGแวววาวสมเปOนเพชรแทGกล.าวคือ ความสัมพันธ$
ระหว.าง “บัวแกGว” กับ “ทิป” คือคนรักกันแต.กําหนดคําเรียกขานกันใหม.ว.า “ม่ิงขวัญ” เพ่ือไม.ซGอน
ซ้ํากับ “สอน”คนรักท่ี “บัวแกGว” มีอยู.ก.อนหนGา ความสัมพันธ$ระหว.าง “ทิป” กับ “บัวแกGว” จึงเปOน
ความสัมพันธ$ที่แปลกมากในเชิงธรรมชาติ เพราะมนุษย$น้ันยากท่ีจะหักหGามกิเลสของตนไดG โดยเฉพาะ
อย.างย่ิงแรงขับดGานความตGองการทางเพศ ความรักของคนท้ังสองในนวนิยายอิงประวัติศาสตร$น้ีจึง
ค.อนขGางเปOนแบบอุดมคติ แต.ก็อาจมีความเปOนไปไดGในสมัยท่ีผูGคนเคร.งครัดอยู.กับจารีตประเพณี ชาย
หญิงท้ังสองไม.เคยกGาวขGามกรอบของศีลธรรมจรรยา คบหาสมาคมกันภายใตGกติกาของสังคมจนตาย
จากกัน 
 2. ตัวละคร “ท�านผู�หญิงสุรสงคราม” (บัวแก�ว) มีแรงจูงใจใฝqสัมพันธ� 

“ท�านผู�หญิงสุรสงคราม (บัวแก�ว)ปฏิบัติตนในฐานะภริยาของ “เจGาพระยาสุรสงคราม” 
(สอน) อย.างเสมอตGนเสมอปลาย เธอเปOนหญิงงามท่ีมีแรงจูงใจใฝ�สัมพันธ$ เปOนความสัมพันธ$ท่ีอยู.ใน
กรอบของคุณธรรม มิใช.เพ่ือความกGาวหนGาในชีวิต ดังน้ันเม่ือทราบแน.ว.า “เจGาพระยาสุรสงคราม” 
(สอน) ผูGเปOนสามี ถอนใจจากความซื่อสัตย$ภักดีต.อสมเด็จพระนารายณ$ไปเขGาขGางฝ�ายกบฏต.อสมเด็จ
พระนารายณ$เสียแลGว “บัวแกGว”ก็ถอนความสัมพันธ$กับ “สอน”ผูGสามี โดยเลือกท่ีจะแยกทางเดินใน
ชีวิตกับสามีกลับไปยังบGานของตนท่ีกําแพงเพชร 

“บัวแกGว” พบกับ “ทิป” หรือ “พระยาสีหราชเดโชไชย” ในเวลาต.อมา โดยบังเอิญเม่ือ 
“ทิป” หลงเขGาไปทางประตูหลังบGานท่ี “บัวแกGว” เคยใชGเปOนทางนัดพบกับคนรัก แต.เน่ืองจาก “บัว
แกGว”อยู.ในภาวะคับขัน คือกําลังจะถูกคุณลุงบังคับใหGแต.งงานกับชายอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกันทาง
ฐานะ ปcญหาของ “บัวแกGว” คือมีคนรักอยู.แลGว คือ “สอน” เธอจึงหาทางออกโดยแสดงความสัมพันธ$
กับ “ทิป” ผูGท่ีเจGาพระยารามณรงค$ หรือคุณลุงของ “บัวแกGว” เขGาใจผิดว.าเปOนคนท่ีเธอแอบคบหาอยู. 
แต.เพราะความเขGาใจผิดเช.นน้ี ทําใหG “บัวแกGว” ไดGทางออก คือขอรGองใหG “ทิป” ยอมรับไปเสียเช.นน้ัน 
และ “บัวแกGว” ยังขอรGองใหG “ทิป” รับ “สอน” เปOนเพ่ือนเดินทางไปรับราชการท่ีอยุธยา “สอน” มี
ความสามารถอยู.บGาง ประกอบกับรูปร.างดี “ทิป”จึงรับดําเนินการใหGโดยไม.ยาก ท่ีสําคัญเพราะ “ทิป” 
เองก็มีความสนใจในตัว “บัวแกGว” ตามธรรมดาของคนหนุ.มกับสาวสวย 

“บัวแกGว” กับ “ทิป” ตกลงกันจะเขียนจดหมายถึงกันสองฉบับ ฉบับหน่ึงเปOนจดหมายรัก
หวานไวGหลอกคุณลุง อีกฉบับหน่ึงเขียนถึงกันตามความเปOนจริงอย.างพ่ีนGอง แต. “บัวแกGว” กลับช่ืนชม
สํานวนรักของ “ทิป” และ “ทิป” ก็รูGสึกว.าตนเองเขียนจดหมายรักท่ีมีต.อ “บัวแกGว” จากใจแทGจริง
ของเขา ดGวยแรงจูงใจใฝ�สัมพันธ$ของ “บัวแกGว” กลับกลายเปOนการสรGางปมปcญหาใหGกับหัวใจตัวเอง 
และขณะน้ัน “สอน” ก็มิไดGทําอะไรผิด คงมุ.งม่ันสรGางเน้ือสรGางตัวตามคําแนะนําของ “บัวแกGว” และ
แสดงการนับถือต.อ “ทิป” เสมือนพ่ีชาย “บัวแกGว” จึงตGองจํากัดความความสัมพันธ$ใหม.ระหว.างตัว
เธอกับ “ทิป” ใหGต.างเรียกกันว.า “ม่ิงขวัญ” พูดจาแสดงความรักต.อกันไดG แต.ไม.กGาวล.วงเกินไปในทาง
ชูGสาว“บัวแกGว” จึงรักษาความสัมพันธ$อันดีแก.ผูGชายสองคนท่ีเธอรักไวGไดGอย.างเหมาะสม จนแต.งงาน
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กับ“สอน” เปOนท.านผูGหญิงสุรสงคราม “ม่ิงขวัญ” ของ “พระยาสีหราชเดโชไชย” (ทิป) จวบจนเขา
เสียชีวิตจากไป 
 3. ตัวละคร “เจ�าพระยาสุรสงคราม” (สอน) มีแรงจูงใจใฝqอํานาจ 

“เจ�าพระยาสุรสงคราม“ (สอน) เดิมเปOนเพชรของสมเด็จพระนารายณ$เช.นกัน เพราะ
เปOนคนเก.ง คนมีความสามารถในกองทัพสมเด็จพระนารายณ$ แต.มีแรงจูงใจใฝ�อํานาจสืบเน่ืองจากใน
วัยเด็กเปOนคนตํ่าตGอยนGอยอํานาจวาสนา ในวัยหนุ.มไดGรับความช.วยเหลือจากคนรักของเขา คือ “บัว
แกGว” และจากเพ่ือนรักของเขา คือ “ทิป” เม่ือมีโอกาสท่ีดีไดGเปOนทหารในกรุงศรีอยุธยาจึงมุ.งเอาใจผูGมี
อํานาจเพ่ือความกGาวหนGา หรือความมีอํานาจของตนเอง ภายหลังย่ิงเอาใจไปฝcกใฝ�กับฝ�ายกบฏต.อ
แผ.นดินสมเด็จพระนารายณ$ ไดGแก. พระเพทราชา และหลวงสรศักด์ิ ดGวยความมักใหญ.ใฝ�สูงของเขา
เองสอน” ยอมสารภาพผิด กับ “ทิป” เร่ืองท่ีแอบคบกับฝ�ายกบฏต.อสมเด็จพระนารายณ$ การพูดคุย
กับ “ทิป” ในเวลาท่ี “ทิป” ผูGปลุกปc�นเขGาข้ึนมาอยู.ในระหว.างการเจ็บป�วย ขณะท่ีตัวเขาเองเปOนพวก
ฝ�ายกบฏต.อสมเด็จพระนารายณ$ ทําใหGเขาเกิดสํานึกจนแรงจูงใจใฝ�อํานาจท่ีมีอยู.ของเขาลดลงคร้ันเม่ือ
เขาแข็งขืนกับอํานาจฝ�ายกบฏแต.ขณะน้ันไดGชัยชนะและกําลังเปOนผูGครองอยุธยาอยู.เขาจึงถูกสั่ง
ประหารชีวิตอย.างรวดเร็ว 

4. ตัวละคร “พระยารามเดโช” (เดช) มีแรงจูงใจใฝqสัมพันธ� 
“พระยารามเดโช” (เดช) เปOนนายทหารกลGาของสมเด็จพระนารายณ$ จนบ้ันปลายชีวิต

ไดGไปครองเมืองนครศรีธรรมราช “เดช” ออกรบในหลายสนามเคียงบ.าเคียงไหล.กับ “ทิป” หรือ 
“พระยาสีหราชเดโชไชย” มาโดยตลอดเขามีแรงจูงใจใฝ�สัมพันธ$อย.างชวนซาบซึ้ง ในกรณีเม่ือ
ประชาชนในความปกครองของเขา คือ ชาวนครศรีธรรมราช ลGมตายเพราะสูGรบกับกองทัพฝ�ายกบฏ
ต.อแผ.นดินสมเด็จพระนารายณ$ หรือกองทัพของพระเพทราชาซึ่งเวลาน้ันไดGครองกรุงศรีอยุธยาไปแลGว
“พระยารามเดโช” (เดช) ตระหนักดีว.า สมเด็จพระนารายณ$ถูกแย.งชิงราชสมบัติ และเพ่ือนรักของเขา 
เช.น “พระยาสีหราชเดโชไชยก็สูญเสียชีวิตไปแลGว เขาและชาวนครศรีธรรมราชยืนหยัดท่ีจะสูGกับกบฏ
แผ.นดินสมเด็จพระนารายณ$นานถึง 3 ปU ไม.เคยมีสนามรบใดถูกลGอมเมืองนานขนาดน้ีมาก.อน เม่ือไดG
สําแดงความกลGาหาญของทหารสมเด็จพระนารายณ$เต็มท่ีแลGว เสบียงอาหารเหลือนGอยเต็มที เขาเลือก
ท่ีจะยอมแพGแทนการสูญเสียกําลังผูGคนชาวเมืองนครศรีธรรมราชไปอีก และก็เปOนการรบท่ีคนไทยฆ.า
กันเองแต.เพ่ือรักษาชีวิตของตนเองไวG เขาจําเปOนตGองหนีออกนอกประเทศไปทําตัวใหGหายสาบสูญไป 

ชีวิตบ้ันปลายของตัวละครสําคัญท้ัง4 ต.างก็มีแรงจูงใจแตกต.างกันไป ตามภูมิหลัง ลักษณะ
ร.างกายและจิตใจ แต.ในทGายท่ีสุดท้ังหมดก็ลGวนแสดงความซื่อสัตย$ภักดีต.อสมเด็จพระนารายณ$
เหมือนกันหมด แสดงว.าในสมัยดังกล.าวพระมหากษัตริย$เปOนแรงจูงใจสําคัญในการดําเนินชีวิต 

ในระบอบการปกครองท่ีกษัตริย$เปOนศูนย$รวมอํานาจ การยึดม่ันถือในตัวกษัตริย$โดย
กลายเปOนแรงจูงเช.นน้ี ย่ิงมีมากย่ิงทําใหGราชอํานาจน้ันเปOนบึกแผ.นม่ันคง ถGาหากกษัตริย$น้ันมีชีวิตยืน
ยาวและไม.มีการแย.งชิงราชสมบัติ ความเปOนอยู.ของขGาราชบริพารใตGอํานาจก็รุ.งเรืองและม่ันคงไปดGวย 
แต.หากไม.เปOนเช.นน้ัน ความเปOนอยู.ของคนใตGอํานาจก็ตกตํ่าและขาดความม่ันคง ท่ีสําคัญบางกรณีก็ถูก
ยํ่ายีจนแทบจะหมดศักด์ิศรีของความเปOนมนุษย$ ท้ังท่ีเคยดํารงชีวิตอยู.อย.างสูงส.ง โดยเฉพาะผูGท่ี
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อ.อนแอเช.นสตรี เด็ก คนชราคนพิการและคนเจ็บป� วย เปOนตGน  อย.างไรก็ตามแมGแต.องค$
พระมหากษัตริย$เองในสถานการณ$ถูกแย.งชิงราชสมบัติ หากเปOนฝ�ายพ.ายแพGพระองค$ก็ถูกกระทําเย่ียง
สามัญชน 

การใชGชีวิตในปcจจุบัน พลเมืองไม.ไดGอยู.ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชท่ีกษัตริย$เปOนศูนย$รวม
อํานาจ แต.อํานาจในทางการปกครองยังตGองมีอยู. เพราะเปOนกลไกอย.างหน่ึงท่ีทําใหGสังคมมี
ความกGาวหนGาสืบไป  

อํานาจในการปกครองน้ันในสังคมท่ีเจริญแลGว เรียกว.า “ประชาธิปไตย” อํานาจบริหารอยู.ท่ี
ประชาชนเลือกตัวแทนเขGามาทํางานบริหารบGานเมือง แต.อย.างไรก็ตามในการบริหารงานน้ัน ไม.ว.า
ระดับมหภาคหรือจุลภาค ยังมีผูGนGอยหรือผูGใตGการบริหารงานจํานวนมากท่ีฝากชีวิตไวGกับผูGนําหรือ
ผูGบริหาร แต.ดGวยเหตุผลท่ีเปลี่ยนไป กล.าวคือผูGนํากุมชะตากรรมของผูGนGอยไวGดGวยการควบคุมปcจจัย
ทางการเงินหรือภาวะเศรษฐกิจอย.างไรก็ตามอุทาหรณ$จากนวนิยายอิงประวัติเร่ืองน้ีก็อาจนํามา
ประยุกต$เปOนคติในการดําเนินชีวิตว.าจะออกแบบชีวิตเช.นไร หรือจะตGองใชGแรงจูงใจอย.างไรบGางจึง
ประสบความสําเร็จในชีวิตตามแนวทางท่ีสมควรจะเปOน 
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การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารกับนักท�องเท่ียว ของนักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

English for Communication Usage with Foreign Tourists of English Major 
Students, Bangkokthonburi University 

 
กานต$สิรี เผ.านาคธรรมรัตน$ 

คณะศิลปศาสตร$ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
   การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาถึงปcญหาการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับ
นักท.องเท่ียว ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ เพ่ือศึกษาความ
ตGองการจําเปOนในการพัฒนาความสามารถในการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีประชากรคือ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 47 คน ซึ่งเปOนนักศึกษาปUท่ี 4 
และไดGลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท.องเท่ียว เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล คือ ค.าความถ่ี รGอยละ ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว.า นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท.องเท่ียวในภาคการศึกษาท่ี 2 ปUการศึกษา 2561 รGอยละ 65.96 มีปcญหาฟcงไม.ทัน มากท่ีสุด รGอยละ 
59.57 มีปcญหาไม.รูGคําศัพท$ รGอยละ 53.19 มีปcญหาพูดไม.คล.องและมีขGอมูลการท.องเท่ียวนGอย รGอยละ 
46.81 มีปcญหา ออกเสียงไม.ถูกตGอง รGอยละ 38.30 มีปcญหา แกGปcญหาเฉพาะหนGาไม.ไดG รGอยละ 36.17 
มีปcญหา ไม.ม่ันใจ ส.วนความตGองการจําเปOนในการพัฒนาความสามารถในการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร กับนักท.องเท่ียวต.างชาติน้ัน พบว.านักศึกษารGอยละ 100 ตGองการเรียนเสริมในช.วงพักกลางวัน
และตGองการกิจกรรมสนุกและน.าสนใจ มากท่ีสุด รGอยละ 95.75 ตGองการ เรียนกับเจGาของภาษาและ
เรียนรูGเก่ียวกับสถานท่ีท.องเท่ียวเพ่ิมเติม รGอยละ 91.49 ตGองการ ฝQกการฟcงและการพูดทุกช่ัวโมง  
รGอยละ 85.11 ตGองการเรียนกับอาจารย$ไทยท่ีพูดภาษาอังกฤษเปOนส.วนใหญ.  
คําสําคญั: ปcญหาการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ความตGองการจําเปOนในการพัฒนาการใชGภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 This research aims to study the problems of using English for communication 
with tourists of English major students, Bangkok Thonburi University and to study the 
needs to develop the ability to use English for communication with a population of 47 
English major students, Bangkok Thonburi University, who were the 4th year students 
and enrolled in English for Tourism. The research instrument was a questionnaire. The 
statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
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The research found that English major student who registered to study English 
for tourism in the second semester of the academic year 2018, 65.96% had difficulty 
listening the most , 59.57% had problems of not knowing vocabulary, 53.19% had 
problems of not speaking fluently and having not enough tourist information, 46.81 
% had incorrect pronunciation, 38.30 %, could not solve immediate problems, 36.17 
%t, had problem of not being confident. Regarding the needs for development the 
ability to use English for communication with foreign tourists, it was found that 100 % 
of the students wanted extra lessons during the lunch break and wanted the most 
fun and interesting activities. 95.75 % wanted to learn with native speakers and learn 
more about tourist attractions. 91.49 % wanted to practice listening and speaking 
every time. 85.11 % of the students wishing to study with Thai teachers who speak 
English mostly. 
Keywords: problems in using English for communication, needs for English language 
development 

 
บทนํา 

ความเปCนมาและความสําคัญของปEญหา 
 ภาษาอังกฤษเปOนหน่ึงในสาระการเรียนรูGแกนกลางในหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศ
ไทยทุกระดับช้ัน ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขGองกับการศึกษาไดGใหGความสําคัญในสรGางหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนใหGมีประสิทธิภาพเปOนอย.างมาก แต.คนไทยส.วนใหญ. ก็ยังมีปcญหาในการเรียน
ภาษาอังกฤษท้ังขณะอยู.ในวัยศึกษาและจนกระท่ังจบการศึกษาออกมาปฏิบัติงาน บัณฑิตส.วนใหญ.ก็
ยังมีปcญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู.มาก ดังเช.นทําใหGขาดความม่ันใจในการสื่อสารกับ
ชาวต.างชาติและส.งผลกระทบต.อการปฏิบัติงาน ซึ่งปcจจุบันเราไดGเห็นแลGวว.าโลกยุคน้ีเปOนโลกของ
ขGอมูลข.าวสารท่ีสามารถขGามพรมแดนจากประเทศต.างๆมาสู.ประเทศไทยไดGอย.างง.ายดาย การ
ประกอบอาชีพพัฒนาไปสู.การใชGเทคโนโลยีมากข้ึนเร่ือยๆ พฤติกรรมสังคมไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก 
เช.นธุรกิจการซื้อขายสินคGาท้ังในและต.างประเทศ จากสังคมท่ีซื้อขายทําธุรกรรมต.อหนGาแบบเดิม ก็
กลายเปOนซื้อขายผ.านออนไลน$ ท่ีทําใหGผูGซื้อและผูGขายมีความสะดวกมากข้ึน และสามารถทําการ
ติดต.อสื่อสารและคGาขายกับคนท่ัวโลกไดG ดังน้ันหากเราคนไทยยังมีปcญหาภาษาอังกฤษอยู. ก็คงเปOน
เร่ืองยากท่ีจะดํารงชีพทํามาหากินในยุคน้ี เพราะภาษาอังกฤษเปOนเคร่ืองมือติดต.อสื่อสารของคนในยุค
ดิจิทัล เปOนเคร่ืองมือในการศึกษาหาขGอมูลและเรียนรูGเพ่ือประโยชน$ของตนเองและผูGอ่ืนในสังคม 
ภาษาอังกฤษเปOนภาษาสากลท่ีมีความจําเปOนอย.างย่ิง และเปOนสื่อกลางในการเผยแพร.แลกเปลี่ยน
ขGอมูลข.าวสารและความรูGในแขนงต.างๆ (อารีรักษ$และคณะ, 2554; Dolati and Mikaili, 2011 อGาง
ถึงในณัฏฐ$นรี ฤทธิรัตน$, 2557) นอกจากน้ีการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดG จะช.วยในการสรGางความ
เขGาใจถึงความแตกต.างทางวัฒนธรรม ทําใหGเกิดสัมพันธภาพท่ีดีต.อมิตรประเทศ อันจะนํามาซึ่งการ
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และแลกเปลี่ยนประโยชน$ซึ่งกันและกัน และมีความร.วมมือกันในดGานต.างๆ แต.จากปcญหาดGานการใชG
ภาษาอังกฤษของคนไทยท่ีมีมานานก็ยังคงเปOนปcญหาอยู. ถึงแมGเราจะมีความเจริญทางเทคโนโลยี
เพียงใด เราก็ยังมีความสามารถในภาษาอังกฤษอยู.ในระดับตํ่าเม่ือเทียบกับหลายๆประเทศโดยเฉพาะ
ในแถบเอเชียเพ่ือนบGานของเรา ดังเช.นท่ี อดิศักด์ิ ย.อมเยาและคณะ (2560) ไดGศึกษาพบว.า พยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดกลางและโรงพยาบาลขนาดใหญ.ในจังหวัดเชียงรายมีปcญหา
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผูGมารับบริการชาวต.างชาติในแต.ละทักษะในภาพรวมมีปcญหาในระดับ
มากในทุกทักษะ ขณะท่ีเราไดGเขGาสู.ประชาคมอาเซียนท่ีใชGภาษาอังกฤษเปOนภาษาหลักในการ
ติดต.อสื่อสาร หากเรายังคงไม.พัฒนาความสามารถดGานภาษาอังกฤษ ก็คงยากท่ีจะสามารถสื่อสาร
ต.อรองในการทําธุรกรรมกับนานาประเทศอย.างไดGประโยชน$สูงสุด  
  ดังน้ันผูGวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับนักท.องเท่ียว
ต.างชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเปOนกลุ.มตัวอย.างท่ีผ.าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย.างเขGมขGนมาในระดับหน่ึง เพ่ือศึกษาอย.างละเอียดในประเด็นปcญหา
การใชGภาษาอังกฤษของนักศึกษา อันจะนําไปสู.การคGนพบปcญหาท่ีแทGจริง และช.วยในการวางแนวทาง
ในการแกGปcญหาต.อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค$ดังต.อไปน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาถึงปcญหาการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับนักท.องเท่ียวต.างชาติ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาความตGองการจําเปOนในการพัฒนาความสามารถในการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปOนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยวิธีการศึกษามีดังต.อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 47 คน 

ซึ่งเปOนนักศึกษาปUที่ 4 และไดGลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท.องเท่ียว 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชGในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะประกอบไปดGวย 
 ตอนท่ี 1 คือ ขGอมูลพ้ืนฐานของผูGตอบคําถาม 
 ตอนท่ี 2 คือ ปcญหาการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับนักท.องเท่ียวต.างชาติ ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 ตอนท่ี 3 คือ ความตGองการจําเปOนในการพัฒนาความสามารถในการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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 3. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผูGวิจัยไดGทําการเก็บรวบรวมขGอมูลต้ังแต.เดือนสิงหาคม 2561จากประชากร จํานวน 47 
คน โดยใชGแบบสอบถาม 

 4. การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ค.าความถ่ี รGอยละ ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว.า ประชากรท้ังหมดจํานวน 47 คน เปOนนักศึกษาช้ันปU ท่ี  4 สาขา
ภาษาอังกฤษ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท.องเท่ียวในภาคการศึกษาท่ี 2 ปUการศึกษา 
2561 แบ.งเปOนเพศชายรGอยละ 34.04 และเปOนเพศหญิง รGอยละ 65.96 เปOนนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยู.
ต.างจังหวัดเปOนส.วนใหญ. และประเมินความสามารถดGานภาษาอังกฤษของตนเองอยู.ในระดับปานกลาง
ถึงตํ่าเปOนส.วนใหญ.มีปcญหาอยู.เปOนลําดับท่ี 1 คือปcญหาฟcงไม.ทัน รGอยละ 65.96 รGอยละ 59.57 มี
ปcญหาไม.รูGคําศัพท$เปOนลําดับท่ี 2 รGอยละ 53.19 มีปcญหาพูดไม.คล.องและมีขGอมูลการท.องเท่ียวนGอยอยู.
ในระดับดีเปOนลําดับท่ี 3 รGอยละ 46.81 มีปcญหา ออกเสียงไม.ถูกตGองอยู.ในลําดับท่ี 4 รGอยละ 38.30 มี
ปcญหา แกGปcญหาเฉพาะหนGาไม.ไดGอยู.ในลําดับท่ี 5 รGอยละ 36.17 มีปcญหา ไม.มั่นใจอยู.ในลําดับท่ี 6  
 ส.วนประเด็นความตGองการจําเปOนในการพัฒนาความสามารถในการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร กับนักท.องเท่ียวต.างชาติมีดังน้ี ลําดับท่ี 1 คือรGอยละ 100 ตGองการเรียนเสริมในช.วงพัก
กลางวันและตGองการกิจกรรมสนุกและน.าสนใจ รGอยละ 95.75 ตGองการ เรียนกับเจGาของภาษาและ
เรียนรูGเก่ียวกับสถานท่ีท.องเท่ียวเพ่ิมเติมและ เรียนเพ่ิมเติมปOนลําดับท่ี 2 รGอยละ 91.49 ตGองการ ฝQก
การฟcงและการพูดทุกช่ัวโมงเปOนลําดับท่ี 3 รGอยละ 85.11 ตGองการเรียนกับอาจารย$ไทยท่ีพูด
ภาษาอังกฤษเปOนส.วนใหญ.อยู.ในลําดับท่ี 4  
 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัย เร่ืองการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับนักท.องเท่ียวต.างชาติ ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค$ของ
การศึกษาไดGดังน้ี   
  1. ประเด็นปcญหา นักศึกษามีปcญหาดGานการฟcงและพูดภาษาอังกฤษอยู.ในระดับสูงกว.าทักษะ
อ่ืนๆ ซึ่งสอดคลGองกับผลการวิจัยของ ณัฎฐ$นรี ฤทธิรัตน$ และ ดร.ธัญภา ชิระมณี (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ปcญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย ไดGกล.าวถึงทักษะการ
ฟcงจากการทดสอบนักศึกษาซึ่งเปOนกลุ.มตัวอย.างน้ัน มีผลคะแนนตํ่ากว.ามาตรฐาน ท้ังน้ีมีสาเหตุไดG
หลายประการ ต้ังแต.การเรียนภาษาอังกฤษในวัยเด็กท่ีเนGนการเรียนเพ่ือสอบใหGไดGคะแนนสูงๆ เด็กจึง
ขาดการฝQกปฏิบัติทักษะในการสื่อสารดGานการฟcงและพูด จนพอเขGามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ถึงแมGว.าจะเขGามาเรียนในสาขาภาษาอังกฤษโดยตรง นักศึกษาก็ยังคงเคยชินกับพฤติกรรมการเรียน
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แบบเดิมท่ีเรียนเพ่ือสอบ เม่ือจําเปOนท่ีจะตGองสนทนากับชาวต.างชาติในสถานการณ$จริง จึงเกิดความไม.
ม่ันใจ ทําใหGพูดภาษาอังกฤษไม.คล.องเท.าท่ีควรจะเปOน 
 2. ความตGองการจําเปOนในพัฒนาการใชGภาษาอังกฤษ ผูGวิจัยพบว.า นักศึกษามีความตGองการ
เรียนเพ่ิมเติมในช.วงพักกลางวันในระดับมาก โดยเฉพาะในดGานการสนทนา เน่ืองจากยังรูGสึกว.ายังขาด
ความคล.องแคล.วในการสนทนากับชาวต.างชาติในสถานการณ$จริง และนักศึกษาตGองการเรียนกับ
อาจารย$ชาวต.างชาติที่เปOนเจGาของภาษา หรือชาวไทยท่ีใชGภาษาอังกฤษในการสอน 

  
ข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับนักท.องเท่ียวต.างชาติ ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทําใหGไดGทราบถึงปcญหาและขGอบกพร.องต.างๆใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีมานานแลGว ผูGวิจัยจึงขอเสนอแนะว.าผูGท่ีมีส.วนเก่ียวขGองควร
หาทางแกGไขในปcญหาท่ีไดGพบ เพ่ือจะไดGช.วยแกGปcญหาไดGอย.างเปOนรูปธรรมและชัดเจนย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท.องเท่ียวท่ีมีต.อการท.องเท่ียว

ถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวท่ีมีต.อการ
ท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน และผลการศึกษาเสนอต.อผูGท่ีศึกษาสําหรับ
เปOนแนวทางในการเสริมสรGางความพึงพอใจของผูGรับบริการต.อ ถนนคนเดินปาย อ.ปาย จ.แม.ฮ.องสอน 
ในดGานขGอมูลข.าวสาร ดGานบุคลากร ดGานกระบวนการบริการ และดGานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
โดยจําแนกตามปcจจัยส.วนบุคคลไดGแก. เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะภาพระดับการศึกษาและ
รายไดGต.อเดือน ประชากรท่ีใชGในการศึกษาคือ นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท.องเท่ียว ถนนคนเดินปาย อ.
ปาย จ.แม.ฮ.องสอน จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชGในการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชGในการ
วิเคราะห$ขGอมูลประกอบดGวย ค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ย และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เปOนเพศชาย อายุระหว.าง 20 – 24 ปU 
สถานะภาพส.วนโสด อาชีพนักเรียนนักศึกษา และส.วนใหญ.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน ตํ่ากว.า 10,000 บาท  

จากการศึกษาขGอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท.องเท่ียว ส.วนใหญ.เคยมาท.องเท่ียวก.อนหนGาน้ี
แลGว 1 คร้ัง นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.หาขGอมูลข.าวสารจากหนังสือพิมพ$ นิตยาสาร สื่อออนไลน$ มี
วัตถุประสงค$เพ่ือพักผ.อนหย.อนใจ เดินทางโดยรถส.วนตัวและส.วนใหญ.ร.วมเดินทางกับครอบครัว 
การศึกษาความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาท.องเท่ียว ถนนคนเดินปาย อ.ปาย จ.
แม.ฮ.องสอน  โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือจําแนกออกเปOนรายดGานพบว.า ความพึงพอใจอันดับ
หน่ึงคือ ดGานสิ่งดึงดูดใจ และรองลงมา ดGานกิจกรรม ดGานท่ีพัก ดGานความสะดวกในการเดินทาง ดGาน
สิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ  
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ 
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Abstract 
The objectives of this study were 1) to study about tourists behaviors of 

Tourist With the Tourism Pai Walking 2) to study about tourists Satisfaction of Tourist 
With the Tourism Pai Walking. and the results of this study will be useful for another 
researcher to guideline over information, staffs, service system, including the other 
facilities of Pai Walking. 

This will be divided into personal factors; sex, age, educational level, career, 
marital status and monthly income. A sample of 400 Thai respondents was selected 
as a judgmental sampling. A questionnaire was used as a tool to collect data. The 
standard deviation, means and percentage will be data analyzed in this method.   

The results showed that male, age between 20 -2 4  years old, partly were 
students and mostly employees with average monthly income between less than 
10,000 baht. From the results found that most of them visited more than once and 
searched or the information from the newspapers, magazines and social media as 
well, mainly purpose was mainly purpose was leisure by a private vehicle with entire 
family. The study of  tourists satisfaction towards Pai Walking. can be divided in various 
factors, found that highly satisfied level was Attractions, Activities, Accommodations, 
Amenities,  
Keywords: satisfaction 
 
บทนํา  
 สถานการณ$การท.องเท่ียวในปU พ.ศ 2560 มีแนวโนGมขยายตัว ท้ังจากนักท.องเท่ียวชาวไทย 
และ ชาวต.างชาติ โดยมีนักท.องเท่ียวชาวต.างชาติท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวในประเทศไทยอยู.ประมาณ 
30.50 ถึง 34.15 ลGานคน ขยายตัวรGอยละ 2.8 ถึง 4.8  จากปU พ.ศ  2559 ก.อใหGเกิดรายไดG สู.ภาคการ
ท.องเท่ียวคิดเปOนมูลค.ากว.า 1.76 ถึง 1.79 ลGานลGานบาท ขยายตัวรGอยละ 7.3 ถึง 9.1 อีกท้ัง มีการต.อ
อายุมาตรการยกเวGนค.าธรรมเนียมวีซ.า และมาตรการปรับลดค.าธรรมเนียมวีซ.าท่ีด.านตรวจคนเขGา
เมือง  ใหGนักท.องเท่ียวชาวต.างชาติรวม 21 ประเทศ จนถึง วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 น.าจะเปOน
โอกาสของธุรกิจโรงแรม และธุรกิจนําเท่ียวขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท่ีอาศัย การท.องเท่ียวของ
นักท.องเท่ียวชาวต.างชาติ อย.างเช.น ชาวจีน อินเดีย และ ไตGหวัน ซึ่งเปOนกลุ.ม ท่ีสามารถประหยัด
ค.าใชGจ.ายดGานวีซ.าจากการต.ออายุมาตรการดังกล.าว รวมถึงยังเปOน กลุ.มท่ีการท.องเท่ียวเดินทางมา
ประเทศไทยอย.างต.อเน่ือง ในระยะท่ีผ.านมา นอกจากน้ี การสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือกระตุGน 
การท.องเท่ียวจังหวัดเมืองรอง และการท.องเท่ียวเช่ือมโยงระหว.างจังหวัด ยังเปOนโอกาสของธุรกิจ
โรงแรมรายกลาง และเล็กในจังหวัดเมืองรอง ในการใหGบริการรองรับนักท.องเท่ียวท่ีมีจํานวนมากข้ึน 
อีกท้ังแหล.งท.องเท่ียวในจังหวัดเมืองรองส.วนใหญ.เปOนแหล.งท.องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม. ท่ีนักท.องเท่ียวไม.
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คุGนเคย สะทGอนถึงโอกาสท่ีจะเช่ือมโยงการท.องเท่ียวระหว.างจังหวัดอีกดGวย (เว็ปไซด$กรมการ
ท.องเท่ียว, 2560, ออนไลน$) 
        จังหวัดแม.ฮ.องสอน เปOนจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดต.อกับสหภาพพม.า ต้ังอยู.ทางดGานตะวันตก
เฉียงเหนือของภาคเหนือ โดยอยู.ห.างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 
12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปcจจุบันแบ.งการปกครองออกเปOน 7 อําเภอ คือ อําเภอเมือง แม.สะเรียง 
ขุนยวม ปาย แม.ลานGอย สบเมย และปางมะผGา แม.ฮ.องสอนไดGช่ือว.า เมืองสามหมอก เน่ืองจาก เปOน
เมืองในหุบเขา ลGอมรอบดGวยภูเขาสลับซับซGอนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว 
ดังน้ัน จึงถูกปกคลุมดGวยหมอกตลอดท้ังปU มีทิวทัศน$สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซGอน
และป�าไมGนานาพันธุ$จนมีคํากล.าวว.าเปรียบเสมือนกับเปOนสวิตเซอร$แลนด$ของเมืองไทย จังหวัด
แม.ฮ.องสอนมีสถานท่ีท.องเท่ียวอยู.มากมายท้ังท่ีเปOนแหล.งท.องเท่ียวทางธรรมชาติ และโบราณสถาน 
นอกจากน้ีชาวแม.ฮ.องสอน ยังใชGภาษาทGองถ่ินและรับประทานอาหารพ้ืนเมือง สิ่งเหล.าน้ีนับว.าเปOน
เสน.ห$ดึงดูดนักท.องเท่ียวใหGเดินทางมาท.องเท่ียวยังจังหวัดแม.ฮ.องสอนเปOนอย.างมาก (เว็ปไซด$อีแม็ก 
ทราเวล, 2561, ออนไลน$) 
      อําเภอปาย เดิมทีเปOนตลาดทางผ.านของชาวบGานชาวเขาท่ีเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม.ผ.าน
ไปทางปายเพ่ือเดินทางต.อไปยังจังหวัดแม.ฮ.องสอน เพ่ือไปยังประเทศพม.า มีการพัฒนามาเลื่อยจน
กลายเปOนอําเภอปายในตัวเมืองปายในปcจจุบัน สถานท่ีท.องเท่ียวอ่ืนๆ ของปายเช.น วัดนํ้าฮู หมู.บGาน
ชาวเขา ล.องแก.งแม.นํ้าปาย เปOนท่ีนิยมกันมากคือ การล.องแก.งแม.นํ้าปาย โดยจะล.องจากปายตาม
แม.นํ้าไปข้ึนท่ีเมืองแม.ฮ.องสอนใชGเวลา 2 วัน 1 คืน สถานท่ีท.องเท่ียวอ่ืนๆ ของจังหวัดแม.ฮ.องสอนยังมี 
ถนนคนเดินปาย เปOนถนนคนเดินตอนเย็นในตัวอําเภอปาย ท่ีไดGรับความนิยมเปOนอย.างมาก มีของขาย
หลายอย.างเช.น เสื้อผGา, ของกิน, ของท่ีระลึก, งานแฮนด$เมด รGานอาหาร – อาหารทGองถ่ิน, รGาน
สะดวกซื้อ และยังเปOนถนนสําคัญของอําเภอปาย ท่ีสามารถเดินทางไปยังสถานท่ีท.องเท่ียวต.างๆ ไดGอีก
หลายแห.ง ถนนคนเดินปายไดGเร่ิมตGนจากชาวเขา และชาวบGานในอําเภอปายนําสินคGาพ้ืนเมือง ของท่ี
ระลึกมาขายใหGนักท.องเท่ียวต.างชาติ จากแผงสินคGาเล็กๆ ต.อมาเร่ิมมีพ.อคGาแม.คGาเขGามาจับจองพ้ืนท่ี
การขายกันมากข้ึน จนทําใหGเกิดเปOนถนนคนเดินปาย และทางการอําเภอปาย จึงร.วมมือป}ดถนนชัย
สงครามเร่ิมจากท่ีว.าการอําเภอปายจนถึงลํานํ้าปายมีการป}ดจราจรทําใหGสองขGางทาง ท่ีเต็มไปดGวย
รGานคGามากมาย ทําใหGนักท.องเท่ียวสามารถเลือกชม และเลือกซื้อสินคGาเพ่ือเปOนของฝากและของท่ี
ระลึกสําหรับการเดินทางมาท.องเท่ียวยังจังหวัดแม.ฮ.องสอนอีกดGวย 
      การศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวท่ีมีต.อการท.องเท่ียวถนนคนเดิน
ปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน จัดเปOนงานวิจัยผูGศึกษาตGองการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวยังถนนคนเดินปายว.ามีความพึงพอใจหรือไม. 
ดังน้ันงานวิจัยจึงจําเปOนจะตGองใชGหลักการองค$ประกอบ 5A’s ในการวิเคราะห$งานวิจัยคร้ังน้ี รวมถึง
การสรGางประสบการณ$กับกลุ.มนักท.องเท่ียวใหGมีประสิทธิภาพ และการท.องเท่ียวอย.างย่ังยืนต.อไป 
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วัตถุประสงค�ของการศึกษา  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท.องเท่ียวท่ีมีต.อการท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย 

จังหวัดแม.ฮ.องสอน 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวท่ีมีต.อการท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย 

จังหวัดแม.ฮ.องสอน 
3. เพ่ือไดGรับแนวทางในการเลือกใชGบริการของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต.อการเดินทาง

ท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน 
 ผูGวิจัยไดGศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง สามารถกําหนดเปOนกรอบแนวคิด
การวิจัยไดGดังน้ี  
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เปOนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มี วัตถุประสงค$ เพ่ือศีกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวท่ีมีต.อการท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย 
จังหวัดแม.ฮ.องสอน  
 

ข�อมูลทางประชากรศาสตร� 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดHต�อเดือน

พฤติกรรมของนักท�องเท่ียวชาวไทย 
ท่ีมีต�อการท�องเท่ียวถนนคนเดินปาย 
1.วัตถุประสงค�การเดินทางท�องเท่ียว  
2. ผูHร�วมเดินทาง 
3. ช�วงเวลาท่ีเดินทางมาเท่ียว  
4. แหล�งท่ีไดHมาของขHอมูลการท�องเท่ียว  
5. วิธีการเดินทางมาเท่ียว  
6. ค�าใชHจ�ายต�อคร้ังในการเดินทางท�องเท่ียว 

ความพึงพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ี
มีต�อการท�องเท่ียวถนนคนเดินปายท่ีมีต�อการ
ท�องเท่ียวถนนคนเดิน 
1. ดHานสิ่งดึงดูดใจ  
2. ดHานสิ่งอํานวยความสะดวก  
3. ดHานความสะดวกในการเดินทาง 
4.ดHานท่ีพัก a 
5. ดHานกิจกรรม 

ไดHรับแนวทางในการเลือกใชHบริการของนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต�อเดินทางท�องเท่ียว

ถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรท่ีใชGในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวยังถนน

คนเดินปาย อําเภอ ปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน เท.าน้ัน จากสถิติของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท.องเท่ียวใน อําเภอ ปาย จังหวัด แม.ฮ.องสอน พบว.า ในแต.ละปUมีจํานวนนักท.องเท่ียวชาวไทยเขGามา
ในอําเภอ ปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน ดังน้ี พ.ศ. 2549 จํานวน  367,869 คน  พ.ศ. 2550 จํานวน 
414,680 คน พ.ศ. 2551 จํานวน 768,228 คน พ.ศ. 2552 จํานวน 492,130 คน พ.ศ. 2553 จํานวน 
467,113 คน พ.ศ. 2554 จํานวน 451,508 คน พ.ศ. 2555 จํานวน 533,008 คน พ.ศ. 2556 จํานวน 
748,827 คน พ.ศ. 2557 จํานวน 769,563 คน พ.ศ. 2558 จํานวน 799,607 คน (สํานักงานสถิติ
แห.งชาติ, 2559) อย.างไรก็ตาม คร้ังน้ียังไม.มีขGอมูลและสถิติท่ีระบุจํานวนของนักท.องเท่ียวในสถานท่ี
ท.องเท่ียวไดGอย.างชัดเจน ท้ังน้ีผูGศึกษาจึงไดGมีการคํานวณกลุ.มตัวอย.างข้ึน ดังต.อไปน้ี 

  กลุ.มตัวอย.างในการศึกษาวิจัย คือ นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวยัง ถนนคน
เดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน ซึ่งในการหาขนาดของกลุ.มตัวอย.างในกรณีไม.ทราบจํานวน
ประชากรแน.นอน (Infinite Population) ซึ่งหน่ึงในวิธีการคํานวณหาขนาดตัวอย.างท่ีเหมาะสมก็คือ
การคํานวณโดยใชGสูตรของคอแครน (Cochran, 1977, 7) โดยผูGศึกษากําหนดระดับความเช่ือม่ัน
เท.ากับรGอยละ 95% โดยมีค.าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดG 5% สัดส.วนของประชากรท่ีจะทําการสุ.ม 
0.5 คํานวณหาจํานวนกลุ.มตัวอย.างไดGสูตร ดังน้ี 

( )
2

2
1

d

zppn −=

 
และกรณีไม.ทราบค.าสัดส.วนประชากรหรือ p = 0.5 ใชGสูตร n =   

n  แทน  จํานวนกลุ.มตัวอย.างท่ีตGองการ 
  P  แทน  สัดส.วนของประชากรท่ีผูGวิจัยตGองการจะสุ.ม  
  Z  แทน ค.า Z ท่ีระดับความเช่ือม่ันหรือระดับนัยสําคัญ 

Z  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05  มีค.าเท.ากับ 1.96 (ม่ันใจ 95%) 
Z  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.01  มีค.าเท.ากับ 2.58 (ม่ันใจ 99%) 
d  แทน  สัดส.วนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหGเกิดข้ึนไดG 

ดังน้ัน การวิจัยคร้ังน้ีผูGวิจัยไดGกําหนดท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหG
เกิดข้ึนไดG 5% และสัดส.วนของลักษณะประชากรท่ีสนใจเท.ากับ 0.5 ของประชากรท่ีตGองการเพ่ือ 
เปOนการป�องกันการคาดเคลื่อน และความไม.แน.นอน ตามสูตรทําใหGไดGสัดส.วนเท.ากับ 400 คน แต.ทั้งน้ี
ผูGศึกษาวิจัย มีระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามในช.วงระยะเวลาท่ีกําหนด คือ เดือน ตุลาคม 2561 
ถึงธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 เดือน ดังน้ัน จึงไดG กําหนดกลุ.มตัวอย.างท่ีตGองการเก็บ
แบบสอบถามแบบบังเอิญกับนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีไดGเดินทางมาท.องเท่ียวในสถานท่ีท.องเท่ียวใน
ช.วงเวลาดังกล.าว 
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เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 การศึกษาในคร้ังน้ีใชGแบบสอบถาม (questionnaire) เปOนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขGอมูล
จากกลุ.มตัวอย.าง มีจํานวน 100 ชุด ประกอบดGวยเน้ือหา 3 ส.วนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร$ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดGต.อเดือน 

ตอนท่ี 2 ถามเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท.องเท่ียวผูGขอบแบบสอบถาม ไดGแก. วัตถุประสงค$การ
เดินทางท.องเท่ียว ผูGร.วมเดินทาง ช.วงเวลาท่ีเดินทางมาเท่ียว แหล.งท่ีไดGมาของขGอมูลการท.องเท่ียว 
วิธีการเดินทางมาเท่ียว ค.าใชGจ.ายต.อคร้ังในการเดินทางท.องเท่ียว 

ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจ 5 ดGาน ประกอบไปดGวย 1) ดGานสิ่งดึงดูดใจ 2) ดGาน
กิจกรรม 3) ดGานการเขGาถึง 4) ดGานบริการและความสะดวกสบาย 5) ดGานท่ีพัก   

ตอนท่ี 4 เปOนแบบสอบถามปลายเป}ด (Open-end)  โดยการเสนอแนะขGอคิดเห็นเพ่ิมเติม
จากแบบสอบถาม 
 
การสร�างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 ผูG วิ จั ย ไดG กํ าห น ด เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใชG ใน ก าร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เปO น  4 ต อ น แ บ บ ส อ บ ถ าม  
(Questionnaire) แบบสอบถามนักท. องเท่ี ยวชาวไทย ท่ี เดินทางมาเท่ี ยวถนนคนเดินปาย  
อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน สรGางคําถามปลายป}ด (Closed-end) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร$ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดGต.อเดือน  
 ตอนท่ี 2 ถามเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท.องเท่ียวผูGขอบแบบสอบถาม ไดGแก. วัตถุประสงค$
การเดินทางท.องเท่ียว ผูGร.วมเดินทาง ช.วงเวลาท่ีเดินทางมาเท่ียว แหล.งท่ีไดGมาของขGอมูลการท.องเท่ียว 
วิธีการเดินทางมาเท่ียว ค.าใชGจ.ายต.อคร้ังในการเดินทางท.องเท่ียว  
 ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจ 5 ดGาน ประกอบไปดGวย 1) ดGานสิ่งดึงดูดใจ 2) ดGาน
กิจกรรม 3) ดGานการเขGาถึง 4) ดGานบริการและความสะดวกสบาย 5) ดGานท่ีพัก   

ตอนท่ี 4 เปOนแบบสอบถามปลายเป}ด (Open-end)  โดยการเสนอแนะขGอคิดเห็นเพ่ิมเติม
จากแบบสอบถาม 

นําแบบสอบถามฉบับร.างเสนอต.ออาจารย$ท่ีปรึกษาวิจัยเพ่ือตรวจสอบความถูกตGองเหมาะสม
ของคําถามและนํามาปรับปรุงแกGไขตามท่ีอาจารย$วิจัยเสนอแนะ 

นําแบบสอบถามไปทดลองใชGกับกลุ.มนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต.อการท.องเท่ียวถนนคนเดิน
ปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน  โดยเก็บ 30 ชุด เพ่ือนํามาตรวจสอบและทําการหาค.าความ
เช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค.าสัมประสิทธ$อัลฟ�า (Alpha Coefficient) ผล
วิเคราะห$พบว.า แบบสอบถามมีค.าความเช่ือม่ันเท.ากับ 0.78 นับว.าแบบสอบถามน้ีมีค.าความเช่ือม่ันสูง
โดยใชGองค$ประกอบของการท.องเท่ียว 5 As ในการวิเคราะห$หาค.าความเช่ือม่ันของแต.ละดGาน โดยการ
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หาค.าสัมประสิทธิอัลฟ�า (Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห$ แบบสอบถามในแต.ละดGานของ
องค$ประกอบการท.องเท่ียวมีค.าความเช่ือม่ัน  
 ดังน้ัน ค.าความเช่ือม่ันในแต.ละดGานขององค$ประกอบการท.องเท่ียวอยู.ในระดับปานกลางถึง
สูง แบบสอบถามผ.านเกณฑ$ที่กําหนด 

นําแบบสอบถามฉบับท่ีมีค.าความเช่ือม่ันผ.านเกณฑ$ท่ีกําหนดไปจัดทําเปOนแบบสอบถามเพ่ือ
นําไปใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลต.อไป  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขGอมูล ผูGวิจัยไดGดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูG ศึกษามีการเก็บรวบรวมขGอมูลจากกลุ.ม ตัวอย.าง โดยแจก
แบบสอบถามแก.นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัด
แม.ฮ.องสอน จํานวน 400 คน โดยเลือกเก็บขGอมูลในช.วงนอกฤดูกาลท.องเท่ียว (low Season) ของ
จังหวัดแม.ฮ.องสอน คือช.วงระหว.าง เดือนกรฏาคม ถึงเดือน ตุลาคม โดยใชGแบบสอบถามท่ีเก็บเปOน
ภาษาไทยและทําการสุ.มตัวอย.างแบบบังเอิญ บังเอิญ (Accidental Sampling) เพราะนักท.องเท่ียว
ชาวไทยส.วนใหญ.ที่เดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปายเปOนแบบไม.ทราบโอกาส 

 หลังจากนํามาตรวจสอบและทําการวิเคราะห$หาค.าความเช่ือม่ัน(Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาค.าสัมประสิทธ$อัลฟ�า (Appha Coefficent) ผลวิเคราะห$พบว.าแบบสอบถาม
มีค.าความเช่ือม่ันเท.ากับ 0.95 นับว.าแบบสอบถามมีค.าความเช่ือม่ันสูง โดยใชGองค$ประกอบการ
ท.องเท่ียว 5 As ในการวิเคราะห$แต.ละดGาน โดยการหาค.าสัมประสิทธ$อัลฟ�า (Appha Coefficent) ผล
วิเคราะห$แบบสอบถามมีค.าความเช่ือม่ัน มีดังน้ี  

  ดGานสิ่งดึงดูดใจ    เท.ากับ 0.84 
 ดGานสิ่งอํานวยความสะดวก  เท.ากับ 0.79 
 ดGานความสะดวกในการเดินทาง  เท.ากับ 0.84 
 ดGานท่ีพัก    เท.ากับ 0.88 
 ดGานกิจกรรม    เท.ากับ 0.87 

ดังน้ัน ค.าความเช่ือม่ันในแต.ละดGานขององค$ประกอบการท.องเท่ียวอยู.ในระดับสูงจึงนับไดG
ว.า แบบสอบถามผ.านเกณฑ$ที่กําหนด 
  2. นําแบบสอบถามท่ีเก็บคืนไดGมาตรวจสอบความสมบูรณ$ขอแบบสอบถาม ในกรณีท่ี
แบบสอบถามไดGรับมาไม.สมบูรณ$ ผูGวิจัยจะกลับไปเก็บแบบสอบถามเพ่ือขอขGอมูลใหGครบถGวนและ
สมบูรณ$ เพ่ือใชGในการวิเคราะห$ขGอมูลต.อไป 
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สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 วิธีการทางสถิติที่ใชGในการศึกษาวิจัย คร้ังน้ี คือ  

1. ขGอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 1 เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ สถานภาพ การศึกษา รายไดGเฉลี่ย 
วิเคราะห$ขGอมูลโดยการหาค.ารGอยละ (Percentage) 

2. ขGอมูลพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปาย 
วิเคราะห$ขGอมูลโดยการหาค.าเฉลี่ย ( x ) และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ใชGวิเคราะห$และอธิบาย
ตัวแปรเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปาย ซึ่งจะใชG
คําถามท่ีแสดงระดับการวัดขGอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มีคําตอบ 5 ระดับระดับ 5 
หมายถึงพอใจมากท่ีสุด และ ระดับ 1 หมายถึงพอใจนGอยท่ีสุด จะใหGอาจารย$ตรวจแบบสอบถามก.อน
เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หรือ Content Validit ก.อนท่ีจะนําแบบสอบถามไปใชGเก็บขGอมูลจริง
กับนักท.องเท่ียว) จากน้ันนําค.าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยใชGเกณฑ$แปลความหมายของ ประคอง 
กรรณสูตร (2542, 208) ท่ีกําหนดไวGดังน้ี  

ค.าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค.าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
   ค.าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   ค.าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนGอย 
   ค.าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนGอยท่ีสุด  

จากการศึกษาวิธีดําเนินการวิจัยขGางตGน ทําใหGทราบถึงข้ันตอนในการวิจัยท่ีจะกําหนด
ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง เคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลและการวิเคราะห$ขGอมูลท้ังหมดท่ี
ไดGเพ่ือท่ีจะสามารถนําผลการเก็บรวบรวมขGอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห$ผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
   ขGอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุ.มตัวอย.างจากขGอมูลพ้ืนฐาน พบว.า ผูGตอบแบบสอบถาม 
นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.เปOนเพศชาย (จํานวน 56 คน รGอยละ 56.00) สอดคลGองกับงานวิจัยของ 
อภิชญา พูลสวัสด์ิ (2556) ไดGทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในแหล.งนันทนาการตามบรรทัดฐานของผูG
มาเยือน เน่ืองจากการเดินทางมายังถนนคนเดินปาย มีเสGนทางท่ีโคGงชันเปOนท่ีน.าสนใจในการคGนหา 
ผจญภัย เก็บประสบการณ$การเดินทางของนักท.องเท่ียว ทําใหGการเดินทางท.องเท่ียวเสGนทางน้ีเปOนเพศ
ชายมากกว.าเพศหญิง 

จากการศึกษาอายุของนักท.องเท่ียวส.วนใหญ. พบว.า มีอายุ 20 – 24 ปU (จํานวน 44 คน รGอย
ละ 44.00) ซึ่งสอดคลGองกับผลการศึกษาของปนัสยา สิระรุ.งโรจน$กนก (2559) ไดGทําการศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยต.อการจัดการโลจิสติกส$การท.องเท่ียว
กรณีศึกษา ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีมีผลจากการศึกษา คือ มีนักท.องเท่ียวอายุ  
20 – 24 ปU (จํานวน 32 คน รGอยละ 43.80) เน่ืองจากนักท.องเท่ียวช.วงอายุดังกล.าวเปOนวัยท่ีมีความ
ตGองการท.องเท่ียวมากว.าช.วงวัยอ่ืนเพ่ือคGนสิ่งท่ีแปลกใหม. และประสบการณ$ในการเดินทางท.องเท่ียว 
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จากการศึกษาสถานภาพว.านักเท่ียว พบว.า นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.มีสถานภาพโสด (จํานวน 
81 คน รGอยละ 81.00) ซึ่งสอดคลGองกับผลการศึกษาของธารา สุขคีรี (2559) ไดGทําการศึกษาแรงจูงใจ
และทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวไทยต.อคุณลักษณะดGานสภาพแวดลGอมและการจัดการการท.องเท่ียว 
ในอุทยานประวัติศาสตร$พิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.มีสถานภาพ
โสด (จํานวน 232 คน รGอยละ 58.00) นักท.องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด เน่ืองจาก สามารถเดินทาง
ท.องเท่ียวอิสระไดGมากกว.าสถานภาพอ่ืนๆ  

จากการศึกษารายไดGเฉลี่ยต.อไดG พบว.านักท.องเท่ียวส.วนใหญ.มีรายไดGตํ่ากว.า 10,000 บาท
(จํานวน 39 คน รGอยละ 39.00) ซึ่งสอดคลGองกับผลการศึกษาของธารา สุขคีรี (2559) ไดGทําการศึกษา
แรงจูงใจและทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวไทยต.อคุณลักษณะดGานสภาพแวดลGอมและการจัดการการ
ท.องเท่ียว ในอุทยานประวัติศาสตร$พิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.มี
รายไดGตํ่ากว.า 10,000 บาท (จํานวน 225 รGอยละ 56.25) เน่ืองจากนักท.องเท่ียวส.วนใหญ.อาจเพ่ิง
สําเร็จการศึกษาหรือเพ่ิงมีงานทํา จึงมีรายไดGไม.สูงมากและเพียงพอต.อการท.องเท่ียว 

จากการศึกษาอาชีพของนักท.องเท่ียว พบว.า ส.วนใหญ.มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา (จํานวน 58 
คน รGอยละ 58.00) ซึ่งสอดคลGองกับผลการศึกษาของปริณา ลาปะ (2558) ไดGทําการศึกษาพฤติกรรม
การท.องเท่ียวจังหวัดนครราชสีมาของนักท.องเท่ียวชาวไทย เน่ืองจาก สถานท่ีท.องเท่ียวถนนคนเดิน มี
จุดท่ีน.าสนใจท่ีทําใหGดึงดูดนักเรียน นักศึกษาเดินทางมาเพ่ือพักผ.อนหย.อนใจ มีโอกาสท.องเท่ียว
มากกว.าอาชีพอ่ืนๆ จึงทําใหGไดGผลการศึกษาดังกล.าว 

จากการศึกษาระดับการศึกษาขอนักท.องเท่ียว พบว.าส.วนใหญ.มีการศึกษาระดับปริญาตรี 
(จํานวน 56 คน รGอยละ 56.00) ซึ่งสอดคลGองกับผลการศึกษาของพิกุลแกGว สุขขํา (2557) ไดG
ทําการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต.อการบริหารจัดการตลาดนํ้า
แบบด้ังเดิมและแบบจําลอง ชมัยพร แกGวรอด (2558) ไดGทําการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท.องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชGบริการโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว ในเขตตําบลป�าตอง อําเภอ
เมืองกระทูG จังหวัดภูเก็ต ปริณา ลาปะ (2558) ไดGทําการศึกษาพฤติกรรมการท.องเท่ียวจังหวัด
นครราชสีมาของนักท.องเท่ียวชาวไทยวัตถุประสงค$ของการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักท.องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีต.อแหล.งท.องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา และ สุวิทย$ จันทร$เพ็ญ (2558) ความพึงพอใจของ
นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต.อการท.องเท่ียวเชิงเกษตรกรณีศึกษาไร.องุ.นกราน มอนเตG เขาใหญ. จังหวัด
นครราชสีมาเน่ืองจาก ในปcจจุปcนมีคนสําเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีมากข้ึน และกลุ.มคนรุ.นใหม.ท่ีมี
การศึกษาและมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในการเดินทางท.องเท่ียวมากข้ึน รวมถึงสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของประเทศไทยในปcจจุปcนมีจํานวนมาก 

จากการศึกษาขGอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท.องเท่ียว ส.วนใหญ.เคยมาท.องเท่ียวก.อนหนGา
น้ีแลGว 1 คร้ัง นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.หาขGอมูลข.าวสารจากหนังสือพิมพ$ นิตยาสาร สื่อออนไลน$ มี
วัตถุประสงค$เพ่ือพักผ.อนหย.อนใจ เดินทางโดยรถส.วนตัวและส.วนใหญ.ร.วมเดินทางกับครอบครัว 
การศึกษาความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาท.องเท่ียว ถนนคนเดินปาย อ.ปาย  
จ.แม.ฮ.องสอน  โดยภาพรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือจําแนกออกเปOนรายดGานพบว.า ความพึงพอใจอันดับ
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หน่ึงคือ ดGานสิ่งดึงดูดใจ และรองลงมา ดGานกิจกรรม ดGานท่ีพัก ดGานความสะดวกในการเดินทาง ดGาน
สิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ  
 
อภิปรายผล 

ข�อมูลตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท.องเท่ียวท่ีต.อการท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย 

จังหวัดแม.ฮ.องสอน จํานวน 100 คน สรุปไดGดังน้ี  
วัตถุประสงค�ข�อท่ี 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต�อการท�องเท่ียว

ถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
 จากการวิเคราะห$ขGอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท.องเท่ียวท่ีมีต.อถนนคนเดินปาย ของ
นักท.องเท่ียว ในเร่ือง การทราบขGอมูลท.องเท่ียวของถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน 
ส.วนใหญ.ทราบขGอมูลจาก ญาติ เพ่ือน และคนรูGจัก จํานวน 68 คําตอบ (รGอยละ 61.26) เน่ืองจาก
นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.เลือกท่ีจะเดินทางท.องเท่ียวจึงตGองทราบขGอมูลในการท.องเท่ียวก.อนออกเดินทาง
ส.วนมากจึงถามจากเพ่ือน ครอบครัวและคนรูGจัก เพราะไดGคําตอบรวดเร็วและอาจจะมีประสบการณ$
มากกกว.าหาขGอมูลเอง นักท.องเท่ียวเดินทางมาท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัด
แม.ฮ.องสอน ส.วนใหญ. โดยใชGรถยนต$ส.วนตัว จํานวน 71 คําตอบ (รGอยละ 71.00) เน่ืองจาก การนํา
เดินทางโดยรถยนต$ส.วนตัวเปOนการเดินทางท่ีมีความอิสระเขGาถึงจุดของแหล.งท.องเท่ียวไดGสะดวก และ
ช.วยประหยัดในเร่ืองของค.าใชGจ.าย 
  จํานวนคร้ังของนักท.องเท่ียวส.วนใหญ.ท่ีเคยมาท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย เลือกตอบ 2 คร้ังต.อ
ปU จํานวน 34 คําตอบ (รGอยละ34.00) เนืองจาก นักท.องเท่ียว มีความชอบและมีความประทับใจต.อ
แหล.งท.องเท่ียว จึงเกิดความสนใจท่ีกลับมาเท่ียวเปOนคร้ังท่ีสองอีก 
ช.วงเดือนท่ีนักท.องเท่ียวนิยมเดินทางเขGามาท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย พบว.า ส.วนใหญ. เดินทางมาช.วง
เดือน มกราคม-มีนาคม จํานวน 24 คําตอบ (รGอยละ 22.43) เน่ืองจาก ช.วงเดือนดังกล.าวเปOนฤดูกาล
ท.องเท่ียว และมีวันหยุดพักผ.อนมากนักท.องเท่ียวส.วนใหญ.จึงเลือกเดินทางช.วงเดือนดังกล.าว 
  ช.วงวันท่ีนักนักท.องเท่ียวนิยมเดินทางเขGามาท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย พบว.า ส.วนใหญ. เดิน
ทางเขGามาท.องเท่ียวช.วง เสาร$-อาทิตย$ จํานวน 58 คน (รGอยละ 58.00) เน่ืองจาก เปOนวันหยุดสุด
สัปดาห$ทําใหGนักท.องเท่ียวส.วนใหญ.มีเวลาพักผ.อนช.วงวันเสาร$อาทิตย$จํานวนมากเลยใช.ช.วงวันดังกล.าว
ในการเดินทางท.องเท่ียว 
  วัตถุประสงค$ของนักท.องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปาย พบว.า ส.วนใหญ. เดินทางมา
เพ่ือ พักผ.อนหย.อนใจ จํานวน 68 คน (รGอยละ 68.00) เน่ืองจากนักท.องเท่ียวส.วนใหญ.เม่ือเดินทาง
ท.องเท่ียวจะตGองการพักผ.อนหย.อนใจจึงใชGเวลาวันหยุดในการท.องเท่ียว 
 บุคคลท่ีนักท.องเท่ียวเดินทางท.องเท่ียวถนนคนเดินปายดGวย พบว.า ส.วนใหญ. เลือกตอบ เพ่ือน 
จํานวน 62 คําตอบ (รGอยละ 62.00) เน่ืองจาก นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.ใชGเวลาอยู.กับเพ่ือนเปOนส.วนใหญ.
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การเดินทางกับเพ่ือนน้ันสามารถพูดคุยกัยง.าย เขGาใจกันง.าย และมีอิสระในการเดินทาง มีสีสันและ
มิตรภาพท่ีดีต.อกัน 
 จํานวนวันท่ีนักท.องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปาย พบว.า ส.วนใหญ. เดินทาง 2 วัน ต.อ
คร้ัง จํานวน 39 คน (รGอยละ 39.00) เน่ืองจาก การเดินทางท.องเท่ียวถนนคนเดิน นักท.องเท่ียว
ตGองการพักผ.อนในสถานท่ีแห.งน้ัน จึงทําใหGเดินทางท.องเท่ียวมากว.า 1วัน เพ่ือใชGเวลาอยู.ในสถานท่ี
ท.องเท่ียวตามเวลาท่ีเหมาะสมค.าใชGจ.ายโดยรวมของนักท.องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวถนนคนเดินปาย 
พบว.า ส.วนใหญ. ใชGจ.าย 1,001-2,000 บาท จํานวน 22 คําตอบ (รGอยละ 22.00) เน่ืองจาก  ใชGจ.ายใน
การซื้อของท่ีระลึก อาหาร ท่ีพัก และและนักท.องเท่ียวเปOนกลุ.มวัยรุ.น นักเรียน นักศึกษา ยังไม.มี
รายไดG จึงใช.จ.ายไม.มาก 
 วัตถุประสงค�ข�อท่ี 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต�อการ
ท�องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
 ดGานองค$ประกอบการท.องเท่ียว 5 As 
 จากการวิเคราะห$ระดับความสําคัญของขGอมูลความเห็นเก่ียวความพึงพอใจของนักท.องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต.อการท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน ดGวยองค$ประกอบของ
การท.องเท่ียว 5 A ไดGแก. 1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 2)สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) 3) 
ความสะดวกในการเดินทาง (Access) 4) ท่ีพัก (Accommodation) และ 5) กิจกรรม (Activities) 
โดยใชGค.าเฉลี่ยไดGผลสรุปดังน้ี 
 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ผลการวิจัยพบว.า นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.ใหGความสําคัญต.อปcจจัย
ย.อยดGานช่ือเสียงของแหล.งท.องเท่ียวมีค.าแปลผลในระดับมาก (4.32) สอดคลGองกับงานวิจัยของกัลยา 
สว.างคง (2558) ไดGทําการศึกษาการประเมินศักยภาพแหล.งท.องเท่ียวในมุมมองของนักท.องเท่ียว 
กรณีศึกษา แหล.งท.องเท่ียวประเภทนํ้าตกในจังหวัดสระบุรี ท่ีมีผลการจากการศึกษา คือ ดGานการมี
ช่ือเสียงของแหล.งท.องเท่ียว (4.15) เน่ืองจาก ในการท่ีนักท.องเท่ียวจะทําการเดินทางท.องเท่ียวในแต.
ละคร้ังจะตGองพิจารณาถึง ช่ือเสียงของแหล.งท.องเท่ียวและช่ือเสียงของแหล.งท.องเท่ียวส.งผลต.อการ
ตัดสินใจเดินทางท.องเท่ียวของนักท.องเท่ียว เพราะว.า ถGาสถานท่ีท.องเท่ียวไดG รับความนิยม
นักท.องเท่ียวจะเลือกเดินทางไปเท่ียวตามช่ือเสียงของแหล.งท.องเท่ียวตามท่ีทราบขGอมูลมา ส.วนปcจจัย
ย.อยดGานถนนคนเดินปายมีสภาพแวดลGอมท่ีสวยงาม (3.91) นักท.องเท่ียวใหGความสําคัญนGอยท่ีสุด 
เน่ืองจาก ถนนคนเดินมีสภาพแวดลGอมท่ีไม.ค.อยจะน.าสนใจไม.มีกิจกรรมมากเท.าท่ีควร เม่ือ
เปรียบเทียบกับถนนคนเดินในสถานท่ีท.องเท่ียวอ่ืน 
 สิ่งอํานวยความสะดวก(Amenities) ผลการวิจัยพบว.า นักท.องเท่ียวใหGความสําคัญต.อปcจจัย
ย.อยดGานการจัดการดGานสิ่งแวดลGอมภายในแหล.งท.องเท่ียวมีความสะอาด และเปOนระเบียบ(4.03) มี
ค.าแปลผลในระดับมาก สอดคลGองกับงานวิจัยของกัลยา สว.างคง (2558) ไดGทําการศึกษาการประเมิน
ศักยภาพแหล.งท.องเท่ียวในมุมมองของนักท.องเท่ียว กรณีศึกษา แหล.งท.องเท่ียวประเภทนํ้าตกใน
จังหวัดสระบุรี ท่ีมีผลการศึกษาคือ ดGานสิ่งอํานวยความสะดวก (4.00) เน่ืองจาก การเดินทางมายัง
สถานท.องเท่ียวในเร่ืองของสภาพแวดลGอมของการท.องเท่ียวจะตGองมีความสะอาด เปOนระเบียบมีความ
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เหมาะสม มีการจัดการทรัพยากรใหGดูน.าสนใจ มีจุดท้ิงขยะตามท่ีต.างๆในการอํานวยความสะดวก 
และเพ่ือใหGสิ่งแวดลGอมรอบแหล.งท.องเท่ียวดูสะอาด เหมาะแก.การท่ีจะเดินทางมาท.องเท่ียว ส.วน
ปcจจัยย.อยดGานมีท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวก (3.51) และมีค.าแปลผลในระดับมาก นักท.องเท่ียวใหG
ความสําคัญนGอยท่ีสุด  เน่ืองจาก สถานท่ีท.องเท่ียวมีท่ีจอดรถไม.เพียงพอต.อความตGองการของ
นักท.องเท่ียว 
 ความสะดวกในการเดินทาง (Access) ผลการวิจัยพบว.า นักท.องเท่ียวใหGความสําคัญต.อ
ปcจจัยย.อยดGานการเดินทางมายังสถานท่ีท.องเท่ียวมีความสะดวกปลอดภัยดี (4.10) และมีค.าแปลผล
ในระดับมาก สอดคลGองกับงานวิจัยของภัทร$ธนกัลย$ เต่ียไพบูลย$ (2557) ไดGทําการศึกษาศักยภาพ
แหล.งท.องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน บGานหัวนอน ตําบลแม.ทอม อําเภอลางกล่ํา จังหวัดสงขลา ท่ีมีผล
การศึกษา คือ มีการจัดการเสGนทางในการเดินทางไม.ยุ.งยากและปลอดภัย (4.14) เน่ืองจาก การ
เดินทางในการท.องเท่ียวแต.ละคร้ังนักท.องเท่ียวจะตGองคํานึงสิ่งแรกคือ ความปลอดภัย และความ
สะดวกเปOนหลัก ส.วนปcจจัยย.อยดGานการเขGาถึงถานท่ีท.องเท่ียวมีความหลากหลาย (3.75) 
นักท.องเท่ียวใหGความสําคัญนGอยท่ีสุดและมีค.าแปลผลในระดับมาก เน่ืองจาก  ถนนคนเดินมีเสGนทาง
จํากัดในการเดินทางเพราะตGองป}ดถนนใหGนักท.องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวจึงทําใหGการเขGาถึงไม.สะดวก
เท.าท่ีควร 
  ท่ีพัก (Accommodation) ผลการวิจัยพบว.า นักท.องเท่ียวใหGความสําคัญต.อปcจจัยย.อยดGาน
ความหลากหลายของท่ีพัก (4.09) และมีค.าแปลผลในระดับมาก สอดคลGองกับงานวิจัยของ 
พรศิริ บินนาราวี (2555) ไดGทําการศึกษาความคาดหวังและการรับรูGของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต.อ
การท.องเท่ียวในอําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน ท่ีมีผลการศึกษาคือ ดGานท่ีพักแรม (4.00) เน่ืองจาก 
ในสภาพสิ่งแวดลGอมของอําเภอปายมีความเปOนธรรมชาติ และอากาศดี จึงทําใหGเปOนท่ีนิยมของ
นักท.องเท่ียวเม่ือมีนักท.องเท่ียวมาเปOนจํานวนมากจึงเกิดธุรกิจท่ีพักข้ึนมากมาย ทําใหGมี ท่ีพัก
หลากหลายใหGเลือก ส.วนปcจจัยย.อยดGานสามารถถึงท่ีพักไดGง.าย (3.86) นักท.องเท่ียวใหGความสําคัญ
นGอยท่ีสุดและมีค.าแปลผลในระดับมาก เน่ืองจากการเขGาถึงท่ีพักไม.ค.อยสะดวก เพราะอยู.ในซอยและ
ดGวยภาคเหนือมีลักษณะเปOนภูเขาทําใหGทางข้ึนหรือท่ีพักมีความชันการเขGาถึงจึงสะดวกเท.าท่ีควร 
 กิจกรรม (Activities) ผลการวิจัยพบว.า นักท.องเท่ียวใหGความสําคัญต.อปcจจัยย.อยดGานมีรGาน
ขายสินคGา รGานของท่ีระลึก ท่ีจัดไวGใหGนักท.องเท่ียวมีความน.าสนใจ (4.07) และมีค.าแปลผลในระดับ
มาก สอดคลGองกับงานวิจัยของมนัสสินี บุญมีศรีสง.า (2556) ไดGทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาถนน
คนเดิน ตลาด 200 ปU ปราณบุรี ใหGเปOนแหล.งท.องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการมีส.วนร.วมของชุมชน 
ดGานสินคGาท่ีระลึกมีเอกลักษณ$ทางวัฒนธรรมทGองถ่ิน ดGานสินคGาท่ีระลึกมีเอกลักษณ$ทางวัฒนธรรม
ทGองถ่ิน  (3.57) ท่ีมีผลการศึกษาคือ เน่ืองจาก รGานคGามีความดึงดูดนักท.องเท่ียว สินคGามีความ
น.าสนใจ ของท่ีระลึกท่ีเปOนเอกลักษณ$ เฉพาะของถนนคนเดินปายสามารถดึงดูดนักท.องเท่ียว
ต.างจังหวัดไดGเปOนอย.างดี  ส.วนปcจจัยย.อยดGานความโดดเด.นของกิจกรรมท่ีหลากหลายของสถานท่ี
ท.องเท่ียว (3.88) นักท.องเท่ียวใหGความสําคัญนGอยท่ีสุดและมีค.าแปลผลในระดับมาก เน่ืองจาก ถนน
คนเดินไม.ค.อยมีกิจกรรมมากท่ีควรนักท.องเท่ียวจึงไม.ค.อยใหGความสําคัญกับกิจกรรมเท.าท่ีควร  
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วัตถุประสงค�ข�อท่ี 3 เพื่อได�รับแนวทางในการเลือกใช�บริการของนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ต�อการเดินทางท�องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
 จากการวิเคราะห$ค.าเฉลี่ยปcจจัยดGานพฤติกรรมและความพึงพอใจองนักท.องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย ทําใหGไดGองค$ประกอบท่ีนักท.องเท่ียวใหGความสําคัญมากท่ีสุด คือ ดGานสิ่ง
ดึงดูดใจ (ค.าเฉลี่ย 4.03) ดังน้ัน แนวทางท่ีจะเลือกใชGคือ ช่ือเสียงของแหล.งท.องเท่ียว ความน.าสนใจใน
เร่ืองเอกลักษณ$ วัฒนธรรมและประเพณี เปOนท่ีน.าสนใจทางการท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย ความ
หลากหลายของสถานท่ีท.องเท่ียว ถนนคนเดินปายมีสภาพแวดลGอมท่ีสวยงาม ผูGประกอบการ แม.คGา
ถนนคนเดิน มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี การจัดการดGานสิ่งแวดลGอมภายในแหล.งท.องเท่ียวมีความสะอาด และ
เปOนระเบียบ การเดินทางมายังสถานท่ีท.องเท่ียวมีความสะดวกปลอดภัยดี ความหลากหลายของท่ีพัก
รGานขายสินคGา รGานของท่ีระลึก ท่ีจัดไวGใหGนักท.องเท่ียวมีความน.าสนใจ  เพราะเปOนสิ่งท่ีนักท.องเท่ียวใหG
ความสําคัญท่ีจะเดินทางมาท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน 
 
ข�อเสนอแนะจากการทําวิจัยในคร้ังนี้ 

ข�อเสนอแนะสําหรับผู�ประกอบธุรกิจท่ีถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดเชียงใหม� 
จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวถนน

คนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน สามารถนําขGอมูลมาใชGใหGเปOนประโยชน$และขGอเสนอแนะ
กับผูGประกอบธุรกิจท่ีถนนคนเดินปาย ในการท่ีจะวางแผนองค$ประกอบการท.องเท่ียวใหGเปOนประโยชน$ 
เพ่ือสรGางความประทับใจใหGกับนักท.องเท่ียว 

ข�อเสนอแนะสําหรับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวจังหวัดแม�ฮ�องสอน 
1. กรมการท.องเท่ียวควรมีการทําวิจัยดGานการท.องเท่ียวของนักท.องเท่ียวชาวไทยเพ่ือท่ีจะไดG

ทราบขGอมูลท่ีเปOนประโยชน$ต.อการท.องเท่ียวจังหวัดแม.ฮ.องสอน 
2. หน.วยงานท่ีใหGบริการนักท.องเท่ียวควรตระหนักและใหGความสนใจต.อนักท.องเท่ียวท่ีเขGามา

สอบถามขGอมูลท่ีเปOนประโยชน$ต.อนักท.องเท่ียวในการเดินทางมาเท่ียวในแต.ละคร้ัง 
ข�อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต�อไป 

 รูปแบบการศึกษาคร้ังน้ีใชGในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทย
ท่ีต.อการท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัดแม.ฮ.องสอน เท.าน้ัน พฤติกรรมและความพึง
พอใจของนักท.องเท่ียวกลุ.มอ่ืน สามารถนํารูปแบบการศึกษาวิจัยน้ีไปใชGในการศึกษาวิจัยไดG 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ีเปOนประโยชน$สําหรับผูGประกอบการธุรกิจท.องเท่ียวในจังหวัด
แม.ฮ.องสอนและหน.วยงานท่ีเก่ียวขGอง นักวิชาการ และผูGทีสนใจเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีต.อการท.องเท่ียวถนนคนเดินปาย อําเภอปาย จังหวัด
แม.ฮ.องสอนท่ีสามารถนําองค$ความรูGไปใชGประโยชน$ในการพัฒนาธุรกิจและส.งเสริมการท.องเท่ียวในท่ี
ต.างๆใหGเกิดประโยชน$และรายไดG รวมท้ังงานวิจัยช้ินต.อไป 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาสภาพปcญหาการใชGภาษาอังกฤษในการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือนํามาเปOนแนวทางในการพัฒนาทักษะการใชG
ภาษาอังกฤษเพ่ือติดต.อสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย$ต.างชาติ หรือชาวต.างชาติอ่ืนๆ ท่ีมาติดต.อกับ
หน.วยงานภายในมหาวิทยาลัย ขGอมูลท่ีไดGจากการศึกษาสามารถนํามาเปOนแนวทางในการจัดโครงการ
ฝQกอบรมการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหรือเพ่ือการทํางานไดG ประชากรท่ีใชGในการวิจัยเปOน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 300 ราย ไดGรับแบบสอบถามท่ีตอบสมบูรณ$กลับคืนมา จํานวน 202 ราย เคร่ืองมือท่ีใชGคือ
แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูGตอบแบบสอบถามและใหGคะแนนปcญหาในการใชGทักษะ
ภาษาอังกฤษในดGานต.างๆ สถิติท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูลไดGแก. ค.ารGอยละ (Percentage) ค.าเฉลี่ย 

( X ) และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการวิจัยพบว.า บุคลากรสายสนับสนุนมีความจําเปOนตGองใชGภาษาอังกฤษในการทํางานใน

ระดับปานกลาง และในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรน้ัน ทักษะการฟcงมีปcญหาอยู.ในระดับ
ปานกลาง ในขณะท่ีทักษะการเขียน การอ.าน และการพูดเปOนปcญหาในระดับสูง ตามลําดับ และมี
ความตGองการในการจัดฝQกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
คําสําคัญ : การใชGภาษาอังกฤษ, ปcญหา, ทักษะ, บุคลากร 
 

Abstract 
The objective of this research was to examine English usage problems of 

Bangkokthonburi University's supporting staffs, to determine solutions to communication 
problems, and to analyze the needs for improving English communication skills. The 
purposive sampling consisted of 300 people from all departments and they replied 
202 completely. The instruments used in this study were questionnaires. SPSS 
program was used to analyze the data. The results of the English communication 
skills study indicate that staffs’ listening problems are at a moderate level. Problems 
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with reading skills and speaking are also at a high level, while writing skills are more 
problematic. Therefore, the university should provide English training courses to 
develop supporting staffs' communication skills. 
Keywords : English Usage / Problems / Staffs / Skills  
 
บทนํา 
 การพัฒนาองค$กรและบุคลากร นับเปOนปcจจัยสําคัญในการบริหารจัดการองค$กร ไม.ว.าจะเปOน
องค$กรภาครัฐหรือองค$กรของเอกชน บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย$จึงถือเปOนปcจจัยหลัก เม่ือ
เทียบเคียงระหว.างบุคลากรกับทรัพยากรอ่ืนจะพบว.าบุคลากรมีความสําคัญและมีคุณค.ามากกว.า
ทรัพยากรอ่ืนใดท้ังหมด สามารถพัฒนาไดGอย.างต.อเน่ือง ท้ังยังเพ่ิมขีดความสามารถ คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพไดGมากย่ิงข้ึน เหตุเพราะมนุษย$มีการพัฒนาเม่ือไดGรับความรูG ความเขGาใจ ความคิดใหม.ๆ 
เพ่ือใหGทันต.อความเจริญกGาวหนGาทางเทคโนโลยี สามารถเพ่ิมพูนความรูG ทักษะและประสบการณ$ใน
การปฏิบัติงานใหGมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนไดG ท่ีสําคัญคือทรัพยากรมนุษย$สามารถสรGางการ
เปลี่ยนแปลงต.างๆ ใหGเกิดข้ึนกับองค$กรไดG ซึ่งอาจส.งผลใหGองค$กรน้ันเจริญกGาวหนGา ประสบผลสําเร็จ 
ลGาหลังหรือลGมเหลวไดGท้ังสิ้น ดังน้ัน องค$กรท่ีมุ.งความกGาวหนGาและความสําเร็จต.างก็มุ.งใหGความสําคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ เพ่ือใหGไดGมาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพท้ังทางดGานความรูG ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน จึงนับไดGว.าการพัฒนาบุคลากรน้ันก.อใหGเกิดประโยชน$ท้ังต.อตัวบุคลากร
เองและต.อองค$กร 
 ดังจะเห็นไดGจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ท่ีไดGมี
การเตรียมความพรGอมของคนเพ่ือใหGสามารถปรับตัวพรGอมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหา
ประโยชน$อย.างเท.าทันโลกาภิวัตน$ กล.าวคือ มีการใหGความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ ซึ่งถือ
ไดGว.า คนเปOนทรัพยากรท่ีเปOนตัวจักรสําคัญท่ีมีต.อความสําเร็จของงานทุกชนิด และเปOนทรัพยากรท่ีมี
ค.าท่ีสุดในองค$กรหรือหน.วยงาน โดยเฉพาะอย.างย่ิงในสภาวการณ$ของโลกปcจจุบัน การพัฒนาคนจึง
จําเปOนอย.างย่ิงท่ีตGองมีการพัฒนาใหGมีคุณภาพทัดเทียมมีความรูGความสามารถในการแข.งขันกับโลก
ภายนอกไดG รวมถึงตGองมีการพัฒนาอย.างต.อเน่ืองอีกดGวย จนมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห.งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ียังคงใหGความสําคัญในการเสริมสรGางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย$ ดังในยุทธศาสตร$ท่ี 1 การเสริมสรGางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย$โดยมีเป�าหมายใหGคนใน
สังคมไทยทุกช.วงวัยมีทักษะ ความรูG และความสามารถเพ่ิมข้ึน ในวัยแรงงานใหGมีความรูGและทักษะ
เปOนไปตามความตGองการของตลาดงานและมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดลGอมทาง
เศรษฐกิจ ในแนวทางการพัฒนา มีการพัฒนาศักยภาพคนใหGมีทักษะความรูG และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอย.างมีคุณค.า ตGองใหGความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหGมีความสมบูรณ$ เพ่ือใหG
คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ไดGรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรูGดGวยตนเองอย.างต.อเน่ือง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน คนทุกช.วงวัยมีทักษะ 
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ความรูG และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขGมแข็งและมีส.วนร.วมในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน 
 ปcจจัยสําคัญอีกปcจจัยหน่ึงท่ีมีผลต.อการเปลี่ยนแปลงขององค$กร คือ การสื่อสาร ซึ่งก.อใหGเกิด
การพัฒนาในหลายดGาน ท้ังทางดGานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ ถือเปOนหัวใจสําคัญ
อีกประการหน่ึงท่ีทําใหGองค$กรประสบความสําเร็จ อาจกล.าวไดGว.าเม่ือมีการปฏิบัติงานร.วมกันย.อมมี
การติดต.อสื่อสารระหว.างกันเกิดข้ึน การใชGภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยเฉพาะอย.างย่ิงการใชG
ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือไดGว.าเปOนภาษาสากลท่ีใชGติดต.อสื่อสารไดGท่ัวโลก จึงมีบทบาทสําคัญต.อผูGคนใน
หลากหลายอาชีพ รวมท้ังในสถาบันการศึกษาดGวย และเปOนเคร่ืองมือสําคัญท่ีใชGสื่อสารกับประชาคม
โลกไดGอย.างไรGขีดจํากัด ภาษาอังกฤษถือเปOนสื่อกลางในการเผยแพร. แลกเปลี่ยนขGอมูลข.าวสารและ
ความรูGในแขนงต.างๆ ดังน้ัน การพัฒนาประเทศใหGมีความเจริญกGาวหนGาและทัดเทียมกับนานา
ประเทศในโลก จึงจําเปOนอย.างย่ิงท่ีจะตGองพัฒนาศักยภาพของประชากรของชาติใหGมีความรูG
ความสามารถในการสื่อสารดGวยภาษาอังกฤษ ดังจะเห็นจากการจัดการศึกษาของชาติไดGกําหนดใหGมี
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับต.างๆ มาเปOนเวลานาน เพ่ือใหGประชากรของชาติสามารถ
สื่อสารกับนานาประเทศดGวยภาษาอังกฤษไดG ท้ังทักษะทางดGานการฟcง การพูด การอ.าน และการ
เขียน (นงสมร พงษ$พานิช, 2554) จึงตGองยอมรับว.าการเรียนรูGภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมนับวันก็ย่ิงมี
ความสําคัญและมีความจําเปOนมากข้ึนอย.างย่ิงในการดํารงชีวิตประจําวัน รวมท้ังในการทํางานดGวย
เช.นกัน  
 จากความสําคัญของภาษาอังกฤษดังกล.าว เม่ือมหาวิทยาลัยไดGขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหGกับนักศึกษาจากต.างชาติ ท้ังยังมีความร.วมมือกับประเทศต.างๆ ท้ังในดGานการศึกษาและการกีฬา 
จึงพบว.าบุคลากรสายสนับสนุนยังมีปcญหาในเร่ืองการติดต.อสื่อสารกับชาวต.างชาติอยู. เน่ืองจากว.าการ
ติดต.อสื่อสารกับหลากหลายประเทศน้ัน แต.ละบุคคลจะมีสําเนียงภาษาท่ีแตกต.างกันและตGองทําความ
เขGาใจ ทําใหGผูGวิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม โดย
ประกอบไปดGวย 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟcง ทักษะการพูด ทักษะการอ.าน และทักษะการเขียน ซึ่งท้ัง 
4 ทักษะจะเนGนใหGมีความรูGความสามารถดGานการสื่อสารภาษาอังกฤษอย.างมีประสิทธิภาพเปOนสําคัญ 
เพ่ือเปOนการพัฒนาท้ังบุคลากรและมหาวิทยาลัย เปOนแนวทางสําหรับการนําไปพัฒนาและวาง
แผนการเรียนรูGภาษาอังกฤษใหGกับบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใหGสามารถสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย$ 
นักกีฬาหรือผูGฝQกสอนชาวต.างชาติไดGดีย่ิงข้ึน นําไปสู.การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ เพ่ือใหGไดGผลท่ี
ดีต.อมหาวิทยาลัยต.อไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพปcญหาในการใชGภาษาอังกฤษและแนวทางในการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
ดGวยภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดGาน คือ การฟcง การพูด การอ.าน และการเขียนของบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีตัวแปรท่ีใชGในการศึกษาปcญหาและแนวทางในการพัฒนาทักษะในการใชG
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดGาน คือ การฟcง การพูด การอ.าน และการเขียน ดGวยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพ่ือศึกษาสภาพปcญหาท่ีมีอิทธิพลต.อการใชGภาษาอังกฤษในการสื่อสารของ
บุคลากรสายสนับสนุนของหน.วยงานต.างๆ ในมหาวิทยาลัย  

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในทุกหน.วยงานของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือตอบวัตถุประสงค$ของงานวิจัย ผูGวิจัยใชG
สูตรของยามาเน. (Yamane, 1973: 22 อGางถึงใน กิตติพงศ$ พูลชอบ, 2556) ในการคํานวณหาขนาด
ของกลุ.มตัวอย.างท่ีนGอยท่ีสุดท่ียอมรับไดGและมากเพียงพอท่ีจะเปOนตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษา 
ในการนําจํานวนท่ีคํานวณไดGมาปรับตามจํานวนตัวแปรท่ีเลือกศึกษา และใหGเหมาะกับความตGองการ
ข้ันตํ่าของเทคนิคทางสถิติอGางอิงท่ีใชGตอบวัตถุประสงค$ของการวิจัย ผูGวิจัยทําการสุ.มตัวอย.างอย.างง.าย 
จํานวน 300 ราย ตามสูตร n = N / 1+Ne2 เม่ือแทนค.าจะไดG n = 300 / (1+300(0.052)) ดังน้ัน 
จํานวนตัวอย.างในการวิจัยคร้ังน้ี เท.ากับ 187.50 หรือประมาณ 188 ราย ในการศึกษาคร้ังน้ีใชGวิธีการ
เก็บรวบรวมขGอมูลโดยการใชGแบบสอบถามซึ่งการส.งกลับคืนมาอาจจะมีโอกาสไดGรับกลับคืนไม.ครบ
ตามจํานวนตัวอย.างท่ีผูGวิจัยกําหนดไวG ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดGจํานวนตัวอย.างท้ังหมดท่ีตอบ
แบบสอบถามสมบูรณ$กลับคืนมา จํานวน 202 ราย คิดเปOนรGอยละ 66.66 

ผูG วิจัยทําการประมวลผลขGอมูลโดยใชGโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 
Version 16 ในการวิเคราะห$ นําเสนอ และการสรุปผลการวิจัย ประกอบดGวย การวิเคราะห$
ความสัมพันธ$ดGวยค.าสัมประสิทธ์ิสหพันธ$ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพ่ือตรวจสอบสภาพปcญหาในการใชGภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สําหรับการประเมินคุณภาพและความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามแต.ละตอน และท้ังฉบับในแต.ละขGอคําถามน้ันมีความสัมพันธ$กันหรือไม. โดยการ

   

ความต้องการในการพฒันาทกัษะทาง
ภาษาองักฤษของบคุลากร 

 
 

ปัญหาในการใช้ภาษาองักฤษทั $ง 4 ด้าน 
1. ทกัษะการฟัง 
D. ทกัษะการพดู 
F. ทกัษะการฟัง 
4. ทกัษะการเขียน 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
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มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

วิเคราะห$ค.าดัชนีความสอดคลGอง (Index of Item-Object Congruence : IOC) เท.ากับ 0.88 และ
เม่ือนําแบบสอบถามท่ีสรGางข้ึนไปใชGทดลอง (Try out) กับตัวแทนท่ีมีลักษณะใกลGเคียงกับกลุ.ม
ตัวอย.างท่ีศึกษาในงานวิจัย จํานวน 20 ท.าน เพ่ือประเมินคุณภาพเคร่ืองแบบวัดในแต.ละตอนและท้ัง
ฉบับ จากน้ันนําแบบสอบถามไปเก็บขGอมูล รวบรวมขGอมูล และวิเคราะห$ขGอมูลเพ่ือสรุปผลการวิจัย
ต.อไป ผูGวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดGมาใหGคะแนนและนํามาหาค.าความเช่ือม่ันดGวยวิธีการหาค.าคงท่ี
ภายในดGวยวิธีการหาค.าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ$ อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha 
Correlation Coefficient) เพ่ือประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือในการทําวิจัยท้ังฉบับ มีค.าความเช่ือม่ัน
เท.ากับ 0.867 แต.ละขGอคําถามมีค.าความเช่ือม่ันตามเกณฑ$ อยู.ระหว.าง 0.671 – 0.750 และไดGนํา
เฉพาะขGอคําถามท่ีมีค.ามากกว.าเกณฑ$ไปวิเคราะห$ต.อเพ่ือตอบวัตถุประสงค$งานวิจัย  
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 ขGอมูลพ้ืนฐานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ข�อมูลพืน้ฐาน จํานวน (คน) ร�อยละ (%) 

เพศ   

  ชาย 56 27.72 

  หญิง 146 72.28 

 
จากตารางท่ี 1 พบว.า จากผูGตอบแบบสอบถามจํานวน 202 คน เปOนเพศชาย จํานวน 56 คน 

คิดเปOนรGอยละ 27.72 เพศหญิงจํานวน 146 คน คิดเปOนรGอยละ 72.28 
 

ตารางท่ี 2 ระดับปcญหาของการใชGภาษาอังกฤษในการทํางาน 
 

ทักษะ ค�าเฉลี่ย ( X ) S.D. ระดับ 

การฟcง 3.64 .589 ปานกลาง 
การพูด 3.93 .469 สูง 
การอ.าน 4.08 .578 สูง 
การเขียน 3.99 .545 สูง 

 
จากตารางท่ี 2 เม่ือวิเคราะห$ระดับปcญหาในการใชGภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือนํามาเปOนแนวทางในการพัฒนาทักษะการใชGภาษาอังกฤษท้ัง  
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4 ดGาน พบว.า มีปcญหาในทักษะการเขียนมากท่ีสุด ( X = 4.31) รองลงมาคือ ทักษะการอ.าน  

( X = 4.08) ทักษะการพูด ( X = 3.93) และทักษะการฟcง ( X = 3.64) ตามลําดับ 
เม่ือพิจารณาแต.ละประเด็นย.อยท่ีเก่ียวขGองกับทักษะการฟcงใน 5 หัวขGอ พบว.าบุคลากรสาย

สนับสนุนมีปcญหาไม.เขGาใจคําท่ีไม.คุGนเคยหรือไม.รูGความหมายของคําศัพท$สูงสุด( X = 3.98) รองลงมา

คือ ไม.เขGาใจประโยคท่ีซับซGอน( X = 3.97) ไม.เขGาใจคําพูดท่ีพูดออกมาอย.างรวดเร็ว( X = 3.67) ไม.

คุGนเคยกับสําเนียงการพูดของแต.ละชนชาติ ( X = 3.67) ไม.เขGาใจการฟcงบทสนทนาผ.านทางโทรศัพท$ 

( X = 3.25) 
 ในเร่ืองของทักษะการพูดเม่ือพิจารณาจาก 5 หัวขGอพบว.า บุคลากรสายสนับสนุนไม.สามารถ

พูดไดG ถูกตGองตามหลักไวยากรณ$มากท่ีสุด ( X = 4.26) รองลงมาคือไม.สามารถออกเสียงคํา

ภาษาอังกฤษไดGอย.างถูกตGอง ( X = 4.15) ไม.สามารถท่ีจะตอบบทสนทนาดGวยคําพูดท่ีเหมาะสมไดG 

( X = 4.01) รูGสึกไม.สบายใจและขาดความม่ันใจเม่ือพูดภาษาอังกฤษ ( X = 3.83) และไม.สามารถ

สนทนาโตGตอบทางโทรศัพท$ไดG ( X = 3.42) ตามลําดับ 
 สําหรับปcญหาในเร่ืองทักษะการอ.านภาษาอังกฤษ เม่ือพิจารณาแต.ละหัวขGอ พบว.าบุคลากร

สายสนับสนุนมีปcญหาสูงสุดคือไม.สามารถท่ีจะคาดเดาความหมายของคําท่ีไม.คุGนเคยไดG ( X = 4.76) 
รองลงมาคือ การอ.านเอกสารต.างๆ เช.น หนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญอบรมโครงการต.างๆ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส$ (E-mail) งานวิจัย หรือวุฒิการศึกษาจากต.างประเทศไม.ไดG ( X = 4.69) ไม.
สามารถอ.านเน้ือหาของขGอความต.างๆ ท่ีไม.ไดGใชGคําศัพท$ ท่ีเก่ียวกับหน.วยงานท่ีทําอยู.ไดG เช.น 

หนังสือพิมพ$ นิตยสาร ป�ายประกาศตามสถานท่ีต.างๆ ( X = 3.73) ไม.สามารถท่ีจะเขGาใจประโยคหรือ

ขGอความน้ันไดGแมGจะทราบความหมายของทุกคํา และมีความเร็วในการอ.านค.อนขGางชGา ( X = 3.63) 
 เม่ือพิจารณาถึงปcญหาของทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจาก 5 หัวขGอ พบว.าบุคลากรสาย

สนับสนุนมีปcญหาสูงสุดในการสะกดคําศัพท$และใชGคําศัพท$ใหGถูกตGอง ( X = 4.44) รองลงมา คือ ไม.

สามารถใชGไวยากรณ$และเขียนประโยคไดGอย.างถูกตGอง ( X = 4.36) ไม.สามารถเขียนโตGตอบกับ

ชาวต.างชาติท่ีมาติดต.อและไม.สามารถเขียนบันทึกขGอความจากการสนทนาทางโทรศัพท$ไดG ( X = 4.35) 

ไม.สามารถเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส$ (E-mail) โตGตอบเปOนภาษาอังกฤษไดG ( X = 4.07) 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาพบว.าบุคลากรสายสนับสนุนน้ันมีการใชGภาษาอังกฤษในการทํางานระดับ
ปานกลาง มีปcญหาในดGานทักษะการเขียนมากท่ีสุด ซึ่งการเขียนเปOนสิ่งสําคัญและจําเปOนอย.างย่ิง
เพราะเปOนกระบวนการถ.ายทอดความรูG ความคิด และใชGเปOนหลักฐานการอGางอิงไดG นอกจากน้ีการ
เขียนยังสามารถใชGเพ่ือการสื่อสารไดGหลายโอกาส เพ่ือการติดต.อสื่อสารทางสังคม เพ่ือประกอบอาชีพ
และเพ่ือการศึกษา การติดต.อกับโลกภายนอกหรือแมGกระท่ังสังคมออนไลน$ นอกจากการพูดเพ่ือ
สื่อสารในยุคปcจจุบันแลGวเรายังมีการเขียนสื่อสารกันมากข้ึน เพ่ือวัตถุประสงค$ท่ีแตกต.างกันออกไป 
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เช.น การสื่อสารทาง Social media เช.น facebook line instagram twitter หรือการส.งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส$ (E-mail) ก็ลGวนแลGวแต.ตGองการสื่อความบางอย.างใหGผูGอ.านเขGาใจตรงกันกับขGอความท่ี
ผูGเขียนลงไวG การเขียนยังสามารถใชGบันทึกประวัติศาสตร$ วัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมและ
วิทยาการในแขนงต.างๆ การเขียนจึงมีหนGาท่ีท้ังในอดีต ปcจจุบันและอนาคต ดังน้ันจึงตGองมีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยส.งเสริมใหGบุคลากรมีความสามารถในการเขียนเพ่ือใชGในการสื่อสารไดGมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 ดGานทักษะการอ.าน พบว.ามีปcญหารองลงมา ดังจะเห็นไดGว.าปcญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือไม.เขGาใจ
ความหมายของคําศัพท$ และไม.สามารถเดาความหมายของคําศัพท$ไดG จึงทําใหGไม.สามารถอ.านเอกสาร
ต.างๆ ไดGเขGาใจ ส.วนหน่ึงคือการไม.ค.อยไดGมีโอกาสในการอ.านภาษาอังกฤษเปOนขGอความยาวๆ จึงควรมี
การฝQกใหGอ.านเก่ียวกับการหาใจความสําคัญ และใจความสนับสนุนจากงานเขียนใหGมากข้ึนดGวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เช.น การทําแบบฝQกหัด แบบเลือกตอบท่ีมีหลายตัวเลือก เพ่ือจะไดGเกิดการเปรียบเทียบ
และเห็นถึงความแตกต.างระหว.างใจความสําคัญกับขGอมูลท่ีเปOนรายละเอียดในเอกสารน้ันๆ  
 ดGานทักษะการพูดท่ีเปOนปcญหาสูงสุดคือเร่ืองไวยากรณ$ และผูGพูดไม.ม่ันใจในการพูด มีความ
กลัวท่ีจะพูดผิดหรือออกเสียงไม.ถูกตGอง จึงควรไดGรับการแกGไขจากการฝQกออกเสียงกับเจGาของภาษาใหG
สามารถออกเสียงคําไดGอย.างถูกตGอง และฝQกการแต.งประโยคท่ีจะใชGสื่อสารในชีวิตประจําวัน มีการ
จําลองบทบาทสมมติต.างๆ เพ่ือใหGฝQกพูดรูปประโยคในแบบท่ีถูกตGองตามหลักไวยากรณ$ 
 ในดGานของการฟcง จะเห็นไดGว.าผูGท่ีมาติดต.อกับมหาวิทยาลัยน้ัน มีท้ังท่ีเปOนเจGาของภาษาและ
ไม.ใช.เจGาของภาษา ทําใหGบุคลากรมีความจําเปOนท่ีจะตGองฟcงภาษาอังกฤษสําเนียงต.างๆ ใหGเขGาใจ ซึ่ง
หากไม.คุGนเคยกับสําเนียงภาษาก็ไม.สามารถเดาความหมายของคําศัพท$และประโยคท่ีฟcงไดGอย.าง
ถูกตGอง อาจทําใหGเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและไม.เขGาใจบทสนทนาน้ันไดG ไม.ว.าจะเปOนท้ังการ
สนทนาแบบตัวต.อตัวหรือการสนทนาทางโทรศัพท$ และการฟcงยังมีผลต.อการเขียนทําใหGผิดพลาดไดG
เช.นกัน จึงควรฝQกการสนทนาหรือเรียนรูGคําศัพท$ในการสนทนาพ้ืนฐาน ศัพท$เฉพาะหรือศัพท$เทคนิค
เพ่ือใหGการปฏิบัติงานในสถานการณ$ต.างๆ มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ในการทําวิจัยคร้ังต.อไปควรมีการศึกษาความตGองการในการเรียนภาษาอังกฤษในทักษะ
ต.างๆ ท้ัง 4 ทักษะ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากรใหGตรงตามความตGองการ
และมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

2. ควรศึกษาปcจจัยท่ีมีผลต.อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในดGานต.างๆ และกิจกรรม
การเรียนท่ีเหมาะสมกับบุคลากรใหGมากย่ิงข้ึน 
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คุณภาพการให�บริการของเอเชียทีคเดอะริเวอร�ฟร�อนท�ท่ีมีผลต�อการเลือก    
ใช�บริการของนักท�องเท่ียวชาวไทย 

The quality of Asiatique The Riverfront  services that affect  
the choice of Thai tourists 

 
วิชสุดา รGอยพิลา, ชรินทร$ แพทย$ปรีดา 

อาจารย$ประจําสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร$ 
 

บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ.งหมายเพ่ือศึกษาคุณภาพการใหGบริการของเอเชียทีคเดอะรีเวอร$ฟรGอน ท่ี

มีผลต.อการเลือกใชGบริการของนักท.องเท่ียวชาวไทยโดยกําหนดใหGขGอมูลส.วนบุคคลไดGแก.เพศอายุ
การศึกษา อาชีพและรายไดGเปOนตัวแปรตGนหรือตัวแปรอิสระและใหGปcจจัยดGานคุณภาพการบริการเปOน
ตัวแปรตาม 

กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการวิจัยสุ.มตัวอย.างจากประชากรนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมายัง
เอเชียทีคเดอะริเวอร$ฟรGอนท$จํานวน 400 คนโดยวิธีสุ.มแบบบังเอิญเคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวม
ขGอมูลคือแบบสอบถามซึ่งแบ.งเปOน 2 ส.วน ไดGแก.ขGอมูลท่ัวไปของผูGกรอกแบบสอบถาม และคุณภาพ
การใหGบริการของเอเชียทีคเดอะรีเวอร$ฟรGอนดGานความเช่ือถือไดGดGานความแน.นอน ดGานลักษณะท่ี
สัมผัสไดG ดGานความเขGาใจลูกคGา ดGานความสามารถในการตอบสนองความตGองการสถิติท่ีใชGในการ
ประมวลผล คือรGอยละค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาขGอมูลท่ัวไป พบว.า นักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวเอเชียทีคเดอะ ริ
เวอร$ฟรGอนท$ส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง คิดเปOนรGอยละ61.00โดยมีอายุ 26 – 35 ปU คิดเปOนรGอยละ 34.00 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปOนรGอยละ 56.00 อาชีพขGาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปOนรGอยละ 35.00 
และมีรายไดGต.อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปOนรGอยละ 37.00ในดGานคุณภาพโดยรวมอยู.ใน

ระดับมาก นักท.องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นโดยรวมทุกดGานอยู.ในระดับมาก (  = 3.46) โดยราย

ดGานท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดเรียงลําดับตามความคิดเห็น คือ ดGานลักษณะท่ีสัมผัสไดGอยู.ในระดับมาก ( =

3.70) รองลงมาคือ ดGานความสามารถในการตอบสนองต.อความตGองการอยู.ในระดับมาก ( = 3.49) 

รองลงมาคือดGานความเขGาใจลูกคGาอยู.ในระดับปานกลาง( =3.42) รองลงมาคือดGานความแน.นอนอยู.

ในระดับปานกลาง ( = 3.37)และดGานความเช่ือถือไดGอยู.ในระดับปานกลาง ( = 3.31) 
คําสําคัญ: คุณภาพการเลือกใชGบริการ, เอเชียทีคเดอะริเวอร$ฟรGอนท$ 
 

Abstract 
This research aims to study The quality of Asiatique The Riverfront  services that 

affect the choice of Thai tourists such as gender, age, education, occupation and income 
is independent variable or independent variable and  quality of service is a variable. 
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The research was a quantitative research and used a survey questionnaire to 
collect data from 400 Thai tourists visiting famous tourist attractions in Asiatique The 
Riverfront by utilizing a convenience sampling technique to select the sample group. 
The statistic techniques applied to test the study hypotheses were percentage, mean 
and standard deviation. 

The general information of the Thai tourists to the Asiatique The Riverfront. It 
is found that more than male, 61 to 34, mostly between the ages of 26 - 35 years. 
The study found that most of them had graduate degree of up to 50%. Most of the 
samples were employed and private employees. And have an estimated income. 
10,001 – 20,000 baht per month on the overall quality is very high. Thai tourists The 

overall score was at a high level ( = 3.46). The highest mean score was found in 

each category. ( = 3.70). The ability to respond to needs was at a high level ( = 

3.49), followed by moderate customer understanding (  = 3.42), followed by 

moderate ( = 3.37) and reliability The mean was ( = 3.31) 
Keywords: quality of service, Asiatique The Riverfront 

 
บทนํา 

กรุงเทพมหานคร ศูนย$กลางทางดGานการเมือง การปกครอง การศึกษา ธุรกิจการคGาและการ
พาณิชย$ รวมท้ังอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด ตลอดจนเปOนศูนย$รวมของการขนถ.ายสินคGาและการ
คมนาคมท่ีเช่ือมโยงไปท่ัว ประเทศ นอกจากน้ันยังเปOนเมืองหลวงท่ีคับค่ังไปดGวยสถานท่ีท.องเท่ียวและ
ศูนย$รวมของหGางสรรพสินคGาต.างๆ มากมาย ปcจจุบัน นักธุรกิจคGาปลีกในประเทศไทยยังคงมีแนวโนGม
ขยายตัวอย.างต.อเน่ือง ส.งผลใหGธุรกิจพัฒนาและบริหาร ศูนย$การคGามีแนวโนGมท่ีจะขยายตัวไปใน
ทิศทางเดียวกัน แนวโนGมของธุรกิจในอนาคตจะมีการกระจายของศูนย$การคGา แบบเป}ดออกไปท่ัว
กรุงเทพฯ และต.างจังหวัดท่ัวประเทศ นอกจากน้ีจะมีศูนย$การคGาแบบเป}ดหลากหลายประเภท มาก
ข้ึน เช.น ศูนย$การคGาชุมชนขนาดใหญ. (Community Center) ศูนย$รวมสินคGาเฉพาะอย.าง (Power 
Center) ศูนย$  การคGาไลฟ�สไตล$ (Lifestyle Center) ศูนย$การคGาของผูGผลิต (Factory Outlet 
Center) ตามความตGองการท่ีหลากหลาย ของนักท.องเท่ียว หGางสรรพสินคGาต.างๆ ไดGพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมท่ี เปOนเพียงแหล.งชGอปป}�งอย.างเดียวดGวยการเพ่ิมสีสันต.างๆ เพ่ือสนองตอบ
อารมณ$และความตGองการท่ีหลากหลายของ รูปแบบพฤติกรรมนักท.องเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู.
ตลอดเวลา งานวิจัยของ Cheil พบว.าพฤติกรรมผูGบริโภคท้ังในและ 3 ต.างประเทศเร่ิมใกลGเคียงกัน 
โดยเฉพาะคนเอเชียท่ีอาศัยอยู.ในเมือง จะเร่ิมใชGชีวิตนอกบGานมากข้ึน โดยเฉพาะ หGางสรรพสินคGา 
(สํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร, 2560)ในช.วงปU 1884 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลGาเจGาอยู.หัว ท่ีประเทศในเอเชียอยู.ภายใตGการคุกคามของการรุกรานจากมหาอํานาจยุโรป 
ดGวยการมองการณ$ไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลGาเจGาอยู.หัว ไดGมีความคิดริเร่ิมท่ีจะยกระดับ
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สยามใหGไปถึงประเทศช้ันนําของโลกและตัดสินใจท่ีจะสรGางความสัมพันธ$กับประเทศเดนมาร$ก รวมถึง
ในข้ันตอนน้ีคือการก.อสรGางของท.าเรือท่ีเปOนของ บริษัท อีสต$เอเซียติก ซึ่งทําธุรกิจท่ีทุ.มเทใหGกับการ
ส.งออกไมGสัก โดยมี Mr. Hans Nille Anderson, สัญชาติเดนมาร$ก เปOนเจGาของบริษัท ท.าเรือน้ี คือ
สัญญาณการเร่ิมตGนของการทําการคGาระหว.างประเทศ ระหว.างราชอาณาจักรไทยและประเทศใน
ยุโรป และเปOนกุญแจสําคัญในการท่ีสยามยังคงรักษาอธิปไตยและความเปOนอิสระจวบจนทุกวันน้ี 
(เอเชียทีคไทยแลนด$, 2560) 
 ปcจจุบัน พ้ืนท่ีเดียวกันน้ีท่ีท.าเรืออีสต$เอเซียติกครอบครองกําลังคืนไปสู.ความรุ.งโรจน$เดิม
ภายใตGช่ือ "เอเชียทีคเดอะริเวอร$ฟรGอนท$" ดGวยคร้ังแรกและเปOนท่ีท่ีวิถีชีวิตริมฝc�งแม.นํ้าท่ีใหญ.ท่ีสุดใน
เอเชีย ต้ังอยู.บนแม.นํ้าเจGาพระยาและจากท่ีเคยเปOนศูนย$กลางการคGาเก.ากําลังมุ.งหนGากลับไปสู.ความ
รุ.งโรจน$ในปcจจุบัน รวมถึงมีแหล.งความสําคัญทางประวัติศาสตร$ และท้ังในปcจจุบันเปOนแหล.งท.องเท่ียว
ท่ีรวมทุกสิ่งอย.างไวGดGวยกันทําใหGเปOนสถานท่ีท.องเท่ียวอีกท่ีหน่ึงท่ีผูGคนกลับมาใหGความสนใจและนิยม
ท.องเท่ียวกันอย.างมากมายในปcจจุบัน 
 จากท่ีกล.าวมาขGางตGนถึงความเปOนมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีพัฒนาไปในทางท่ีดีอย.างรวดเร็ว
ของเอเชียทีคเดอะริเวอร$ฟรGอนท$ผูGวิจัยจึงตGองการทราบถึงคุณภาพของการใหGบริการของเอเชียทีค
เดอะรีเวอร$ฟรGอนท$ท่ีมีผลต.อความตGองการเลือกใชGบริการของนักท.องเท่ียวชาวไทย และหวังว.าการ
วิจัยในคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน$ต.อการพัฒนาคุณภาพการใหGบริการแก.หน.วยงานหรือสถานท่ีท.องเท่ียว
อ่ืนไม.มากก็นGอย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย       

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหGบริการของเอเชียทีคเดอะรีเวอร$ฟรGอน ท่ีมีผลต.อการเลือกใชG
บริการของนักท.องเท่ียวชาวไทย 

2. เพ่ือศึกษาขGอมูลเพ่ือเสนอแนะคุณภาพการใหGบริการ 
 
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

กนกวรรณ นาสมปอง (2555) กล.าวว.า คุณภาพการใหGบริการ (Service Quality) หมายถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตGองการของธุรกิจใหGบริการ คุณภาพของบริการเปOนสิ่งสําคัญ
ท่ีสุดท่ีจะสรGางความแตกต.างของธุรกิจใหGเหนือกว.าคู.แข.งขันไดGการเสนอคุณภาพการใหGบริการท่ีตรง
กับความคาดหวังของผูGรับบริการเปOนสิ่งท่ีตGองกระทํา ผูGรับบริการจะพอใจถGาไดGรับสิ่งท่ีตGองการ เม่ือ
ผูGรับบริการมีความตGองการ ณ สถานท่ีที่ผูGรับบริการตGองการและในรูปแบบท่ีตGองการ 

ธีรกิตินวรัตน ณ อยุธยา (2552) กล.าวว.าผลลัพธ$ที่เกิดข้ึนจากการท่ีลูกคGา ประเมินคุณภาพของ
การบริการท่ีเขาไดGรับเรียกว.า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกคGารับรูG” (Perceived Service Quality) ซึ่ง
จะเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคGาทําการเปรียบเทียบบริการท่ีคาดหวัง (Expected Service) กับบริการท่ีรับรูG 
(Perceived Service) ซึ่งก็คือประสบการณ$ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีเขาไดGรับบริการแลGวน่ันเองโดยเกณฑ$ใน
การประเมินคุณภาพการใหGบริการใหGเลือกเกณฑ$อย.างกวGางท้ังหมดรวม 5 เกณฑ$ ดังต.อไปน้ี 
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1. ความไวGใจหรือความน.าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหGบริการใน
ระดับหน่ึงท่ีตGองการอย.างถูกตGอง (Accurate Performance) และไวGวางใจ (Assurance) ซึ่งไดGแก.
ความสามารถของพนักงานในการใหGบริการไดGตรงตามท่ีสัญญาไวGการเก็บรักษาขGอมูล ของลูกคGาและ
การนําขGอมูลมาใชGในการใหGบริการแก.ลูกคGา การทํางานไม.ผิดพลาด การบํารุงรักษาอุปกรณ$เคร่ืองมือ
ใหGพรGอมใชGงานเสมอ และการมีจํานวนพนักงานเพียงพอต.อการใหGบริการ 

2. ความม่ันใจ (Assurance) หมายถึง ผูGใหGบริการมีความรูGและทักษะท่ีจําเปOนในการบริการ 
(Competence) มีความสุภาพและเปOนมิตรกับลูกคGา (Courtesy) มีความซื่อสัตย$และสามารถสรGาง
ความม่ันใจใหGแก.ลูกคGาไดG (Credibility) และความม่ันคงปลอดภัย (Security) ซึ่งไดGแก.ความรูG
ความสามารถของพนักงานในการใหGขGอมูลข.าวสารเก่ียวกับการบริการ การสรGางความปลอดภัยและ
เช่ือม่ันในการรับบริการ ความมีมารยาทและความสุภาพของพนักงาน พฤติกรรมของพนักงานในการ
สรGางความเช่ือม่ันในการใหGบริการ 

3. สิ่งท่ีสามารถจับตGองไดG (Tangibles) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกต.างๆสภาพแวดลGอม 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ$ต.างๆ ซึ่งไดGแก.ความทันสมัยของอุปกรณ$สภาพแวดลGอมของสถานท่ีใหGบริการ 
การแต.งกายของพนักงาน เอกสารเผยแพร.ขGอมูลเก่ียวกับบริการ เปOนตGน 

4. ความใส.ใจ (Empathy) หมายถึง สามารถเขGาถึงไดGโดยสะดวกและสามารถติดต.อไดGง.าย 
(Easy Access) ความสามารถในการติดต.อสื่อสาร (Good Communication) และเขGาใจลูกคGา 
(Customer Understanding) ซึ่งไดGแก. การใหGความสนใจและเอาใจใส.ลูกคGาแต.ละคนของพนักงาน
บริการ เวลาในการเป}ดใหGบริการใหGความสะดวกแก.ลูกคGา โอกาสในการรับทราบข.าวสารขGอมูลต.างๆ 
ของกิจการผูGรับบริการ ความสนใจลูกคGาอย.างแทGจริงของพนักงาน ความสามารถในการเขGาใจความ
ตGองการเฉพาะของลูกคGาอย.างชัดเจน เปOนตGน 

5. การสนองตอบลูกคGา (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะใหGบริการทันที 
(Promptness) และใหGความช.วยเหลอืเปOนอย.างดี (Helpfulness) ไดGแก.ความเต็มใจท่ีจะใหGบริการ ความ
พรGอมท่ีจะใหGบริการ การติดต.อกับลูกคGาอย.างต.อเน่ือง การวางแผนในการปฏิบัติต.อลูกคGา เปOนตGน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
        
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข�อมูลท่ัวไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 
5. อาชีพ 

คุณภาพในการให�บริการ 
1. ดGานความเช่ือถือไดG (Reliability) 
2. ดGานความแน.นอน (Assurance) 
3. ดGานลักษณะท่ีสัมผสัไดG (Tangibles) 
4. ดGานความเขGาใจลูกคGา (Empathy) 
5. ดGานความสามารถในการตอบสนอง (Responsiveness) 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
รูปแบบ / วิธีการวิจัย 
ก าร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เปO น ก าร วิ จั ย เชิ งสํ า ร วจ  (Survey research) เ พ่ื อ ศึ ก ษ าลั ก ษ ณ ะ

ประชากรศาสตร$ และคุณภาพการใหGบริการของเอเชียทีคริเวอร$ฟรGอนท$ท่ีมีผลต.อการเลือกใชGบริการ 
ซึ่งประชากรท่ีใชGในการศึกษาคร้ังน้ี คือนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท.องเท่ียวในเอเชียทีคเดอะริ
เวอร$ฟรGอนท$ 

ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
ประชากรท่ีใชGในการศึกษาในคร้ังน้ีเปOนนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเขGาไปท.องเท่ียวในเอเชียทีค

เดอะริเวอร$ฟรGอนท$ จํานวน 1,200,000 คน จากปU 2559 (บางกอกโพล, 2559) 
กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการวิจัย ไดGแก. เปOนนักท.องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท.องเท่ียว ต้ังแต.

วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยใชGตารางของทาโร ยามาเน. (Taro 
Yamane,1970) จะไดGขนาดกลุ.มตัวอย.างท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และความผิดพลาดไม.เกิน 5% 
เท.ากับ 400 คน โดยการสุ.มแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

 
ผลการวิจัย 

นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.เปOนเพศหญิงคิดเปOนรGอยละ 61 และเปOนชายรGอยละ 39 จะพบว.า
นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.เปOนเพศหญิงเน่ืองจากประชากรส.วนใหญ.จะเปOนเพศหญิงและมีอายุอยู.ในช.วง 
26 - 35 ปUคิดเปOนรGอยละ 34 และพบว.ากลุ.มตัวอย.างของนักท.องเท่ียวส.วนใหญ.มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีคิดเปOนรGอยละ 56 และมีอาชีพส.วนใหญ.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปOนรGอยละ 35 
นักท.องเท่ียวส.วนใหญ.มีรายไดGต.อเดือนเปOน 10,001 - 20,000 บาท คิดเปOนรGอยละ 37  

ดGานความเช่ือถือไดG นักท.องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นดGานความเช่ือถือไดG อยู.ในระดับมาก
มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.42 โดยรายดGานท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดเรียงลําดับตามความคิดเห็น คือ ผูGใหGบริการมี
การแจGงใหGลูกคGาทราบล.วงหนGาก.อนถึงเวลาใหGบริการ ถGาเกิดเหตุการณ$ขัดขGองท่ีจะไม.สามารถ
ใหGบริการนักท.องเท่ียวไดGอยู.ในระดับมากมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.57 รองลงมาคือ นักท.องเท่ียวมีความเช่ือ
ใจในการใชGบริการอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.43  ผูGใหGบริการมีการแจGงช่ือทุกคร้ังท่ีใหGขGอมูล
อยู.ในระดับปานกลางมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.39 นักท.องเท่ียวมีความเช่ือใจในผูGใหGบริการ เช.น มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในดGานต.างๆ อยู.ในระดับปานกลาง มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.28 ตามลําดับ 

ดGานความแน.นอนนักท.องเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นดGานความแน.นอน อยู.ในระดับปาน
กลาง มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.37 โดยรายดGานท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดเรียงลําดับตามความคิดเห็น คือ 
ใหGบริการนักท.องเท่ียวดGวยความเปOนมิตร มีมนุษย$สัมพันธ$ท่ีดี มีมาตรฐานอย.างสมํ่าเสมออยู.ในระดับ
มากมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.43 รองลงมาคือ ใหGบริการตGองตรงกับสัญญาท่ีไดGใหGไวGกับนักท.องเท่ียวและ
เปOนการใหGบริการท่ีลูกคGาตGองการ (คําโฆษณาชวนเช่ือ เช.น ความสนุก ความสวยงามเพ่ือใหGเกิดความ
ประทับใจ)และมีความสุภาพ ย้ิมแยGมในขณะใหGบริการนักท.องเท่ียวอยู.ในระดับมาก มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 
3.41 มีการระบุอัตราค.าบริการพิเศษท่ีเพ่ิมเติมไปจากอัตราค.าบริการสมาชิกแบบปกติอย.างชัดเจน 
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เช.น  อัตราค. าบ ริการ ASIATIQUE  SKY, CALYPSO BANGKOK, MUAY THAI LIVE และ JOE  
LOUIS  อยู.ในระดับปานกลาง มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.39 ตามลําดับ 
 ดGานลักษณะท่ีสัมผัสไดG นักท.องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นดGานลักษณะท่ีสัมผัสไดGอยู.ใน
ระดับมากโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.70 โดยรายดGานท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดเรียงลําดับตามความคิดเห็น คือ 
มีการตกแต.งสถานท่ีอย.างสวยงาม น.าดึงดูดตา ดึงดูดใจใหGใชGบริการอยู.ในระดับมาก โดยมีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ 3.87 รองลงมาคือ มีสิ่งอํานวยความสะดวก เคร่ืองใชG อย.างครบครันสําหรับนักท.องเท่ียวอยู.ใน
ระดับมากโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.77 รองลงมาคือมีการอัพเดทขGอมูลใหGทันสมัยปcจจุบันอยู.ในระดับ
ปานกลางโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.59 และมีคําอธิบายข้ันตอนแนวปฏิบัติการใชGสถานท่ีเอาไวGอยู.ใน
ระดับมาก โดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.55 ตามลําดับ 
 ดGานความเขGาใจลูกคGา นักท.องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นดGานความเขGาใจลูกคGา อยู.ในระดับ
มากโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.42 โดยรายดGานท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดเรียงลําดับตามความคิดเห็น คือ 
คํานึงถึงประโยชน$สูงสุดของนักท.องเท่ียวเปOนสําคัญอยู.ในระดับมาก โดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.51 
รองลงมาคือ มีการแจGงขGอมูล ข.าวสาร หรือใหGคําแนะนําเก่ียวกับกิจกรรมใหม.ๆ ต.อนักท.องเท่ียวอยู.ใน
ระดับมากโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.44 รองลงมาคือนักท.องเท่ียวสามารถรับบริการจาก เอเชียทีค เดอะ 
ริเวอร$ฟรGอนท$ในเวลาท่ีนักท.องเท่ียวเขGารับบริการอยู.ในระดับปานกลางโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.59 
และเขGาใจถึงความตGองการอันแทGจริงของนักท.องเท่ียวอยู.ในระดับมากโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.55 
ตามลําดับ 
 ดGานความสามารถในการตอบสนองต.อความตGองการนักท.องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น
ดGานความสามารถในการตอบสนองต.อความตGองการอยู.ในระดับมากโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.46โดย
รายดGานท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดเรียงลําดับตามความคิดเห็น คือ มีความพรGอมในการใหGคําแนะนําและใหG
คําปรึกษาต.อนักท.องเท่ียวอยู.ในระดับมาก โดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.85 รองลงมาคือ ใหGบริการดGวย
ความรวดเร็วทันต.อความตGองการของนักท.องเท่ียวอยู.ในระดับมาก โดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.74 
รองลงมาคือมีความพรGอมใหGบริการต.อนักท.องเท่ียวอยู.เสมออยู.ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ 3.42 และใหGบริการต.อนักท.องเท่ียวดGวยความเอาใจใส.อยู.ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ 3.26 ตามลําดับ 

นักท.องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นโดยรวมทุกดGานอยู.ในระดับมากโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ
3.46โดยรายดGานท่ีมีค.าเฉลี่ยมากท่ีสุดเรียงลําดับตามความคิดเห็น คือ ดGานลักษณะท่ีสัมผัสไดGอยู.ใน
ระดับมากโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.70 รองลงมาคือ ดGานความสามารถในการตอบสนองต.อความ
ตGองการอยู.ในระดับมากโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.49 รองลงมาคือดGานความเขGาใจลูกคGาอยู.ในระดับปาน
กลางโดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.42 รองลงมาคือดGานความแน.นอนอยู.ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ 3.37 และดGานความเช่ือถือไดGอยู.ในระดับปานกลาง โดยมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 3.31 ตามลําดับ 
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สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ 
นักท.องเท่ียวส.วนใหญ. เปOนเพศหญิ ง จํานวนรGอยละ 61 ซึ่ งมีสัดส.วนท่ีแตกต.างจาก

นักท.องเท่ียวชายไม.มากนัก คือ รGอยละ 39 น่ันสังเกตไดGว.า เหตุท่ีเปOนนักท.องเท่ียวเพศหญิงมากกว.า
นักท.องเท่ียวเพศชายเพราะ เน่ืองจากผูGหญิงมีจํานวนประชากรมากกว.าผูGชาย และโดยเฉพาะในกลุ.ม
อายุดังกล.าวซึ่งนักท.องเท่ียวส.วนใหญ.มีอายุระหว.าง 26 - 35 ปU จํานวนรGอยละ 34 จะมีผลทําใหGธุรกิจ
รGานอาหารเคร่ืองด่ืมและของท่ีระลึก แฟช่ัน ต้ังเป�าหลักไปท่ีลูกคGากลุ.มน้ี และทําความเขGาใจถึง
คุณภาพการเลือกใชGบริการมากกว.ากลุ.มอ่ืนๆ อีกท้ังนักท.องเท่ียวส.วนใหญ. ถึงรGอยละ 50 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รGอยละ 35 เปOนขGาราชการและรัฐวิสาหกิจ รGอยละ 37 มีรายไดGต.อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท จากขGอมูลน้ีจะทําใหGเห็นว.าคุณภาพการบริการน้ันควรจะมีลักษณะท่ีครอบคลุมในทุก
ดGาน และควรเนGนตลาดเป�าหมายใหGชัดเจน จากผลสํารวจท่ีไดGน้ันกลุ.มท่ีมาท.องเท่ียวส.วนมากจะเปOน
วัยทํางานซึ่งมีกําลังจ.ายในรGานคGาต.างๆ เคร่ืองเล.น หรือสถานท่ีภายในเอเชียทีค เดอะ ริเวอร$ ฟรGอนท$
ไดG ซึ่งสอดคลGองกับ ศันสนีย$ สีพิมขัด (2556) ไดGศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวท่ีมีต.อ
คุณภาพการใหGบริการของโรงแรมเครือต.างชาติระดับ 4 - 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมี
วัตถุประสงค$ใหGทราบถึงระดับความพึงพอใจดGานต.างๆ ของนักท.องเท่ียวอันแสดงถึงคุณภาพในการ
บริการของโรงแรมเครือต.างชาติไดG และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท.องเท่ียวท่ีมี
พฤติกรรมในการเดินทางแตกต.างกันโดยใชGบริการโรงแรมท่ีพักระดับ 4 - 5 ดาว พบว.า นักท.องเท่ียวท่ี
ใชGบริการโรงแรมท่ีพักท่ีอยู.ในเครือของต.างชาติน้ันส.วนมากเดินทางจากประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
และเอเชีย เพ่ือการพักผ.อนหย.อนใจเปOนหลัก รองลงมาคือเพ่ือเจรจาติดต.อทางธุรกิจ ลําดับถัดมาคือ
เพ่ือเขGาร.วมการจัดการประชุมสัมมนา ลําดับต.อมาคือการเดินทางซึ่งเปOนปcจจัยเพ่ือการศึกษา ลําดับ
สุดทGายคือ เดินทางเพ่ือเขGารับบริการทางสุขภาพ การเลือกสถานท่ี ต้ังท่ีสําคัญ ท่ีสุดสําหรับ
นักท.องเท่ียวคือโรงแรมตGองอยู.ในย.านจับจ.ายใชGสอย รองลงมาคือย.านธุรกิจ ลําดับต.อมาคืออยู.ในย.าน
สถานบันเทิง ลําดับสุดทGายคือ อยู.ในย.านวัฒนธรรม โดยนักท.องเท่ียวจะใชGเวลาพักอยู.ในโรงแรมอยู.
ระหว.าง 1 - 3 คืน วิธีการจองน้ัน นักท.องเท่ียวใชGวิธีการจองผ.านตัวแทนทางเว็บไซต$มากท่ีสุด ระดับ
ความพึงพอใจของนักท.องเท่ียว ท่ีมีต.อคุณภาพการใหGบริการของโรงแรมเครือต.างชาติระดับ 4 - 5 
ดาว ในเขตกรุงเทพมหานครอยู.ในระดับค.อนขGางสูงโดยนักท.องเท่ียวมีระดับความพึงพอใจต.อคุณภาพ
ในดGานการรับรูGความเขGาใจความตGองการของลูกคGา (Empathy) มากกว.าดGานอ่ืนๆ รองลงมาคือ ดGาน
ความกระตือรือรGนเอาใจใส.ในการใหGบริการ และการตอบสนอง (Responsiveness) ลําดับต.อมาคือ
ความเช่ือม่ันและการใหGความม่ันใจ (Assurance) ลําดับต.อมาคือดGานความน.าเช่ือถือไวGวางใจ 
(Reliability) และลําดับสุดทGายคือความเปOนรูปธรรมในการใหGบริการ (Tangible) โดยท่ีทุกๆ ปcจจัย
นักท.องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู.ในเกณฑ$ที่สูง 
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บทคัดย�อ 

สังคมย.อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยู.ตลอดเวลาดGวยปcจจัยแวดลGอมหลายประการ อาทิเช.น 
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การสื่อสารคมนาคมท่ีไรGพรมแดน นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปของคน
ในทุกๆสังคม ท้ังรูปแบบการดําเนินชีวิต ระบบครอบครัว แนวคิดและค.านิยม เช.นเดียวกับสังคมไทยท่ี
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบสังคมเก.า (Old Transitional Society) หรือสังคมเกษตร (Agricultural 
Society) โดยพิจารณาไดGจากวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพภูมิศาสตร$ สู.ระบบสังคมใหม. 
(Modern Society) หรือสังคมอุตสาหกรรม (Industrialized Society) สู.สังคมเมือง (Urban Society) 
มากย่ิงข้ึนจากปcจจัยต.างๆท่ีส.งผลใหGชุมชนหรือทGองถ่ินด้ังเดิมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเปOนพลวัต
ทางสังคมตามกระแสโลกาภิวัตน$ โดยเฉพาะอย.างย่ิงกระแสของการท.องเท่ียวนับต้ังแต.พ.ศ. 2540  
เปOนตGนมาท่ีประเทศไทยตGองประสบกับปcญหาวิกฤตเศรษฐกิจ วิถีชุมชนจึงกลับมาไดGรับความสนใจอีก
คร้ัง และแพร.หลายอย.างมาก ภาพชนบทและวัฒนธรรมทGองถ่ินถูกทําใหGเปOนสินคGาทางการท.องเท่ียวจาก
รูปแบบการท.องเท่ียวเชิงอนุรักษ$ การท.องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท.องเท่ียวชุมชน สู.การท.องเท่ียว 
เชิงสรGางสรรค$ที่มีชุมชนชนบทเปOนสําคัญ อันนํามาซึ่งรายไดGและความเจริญทางวัตถุสู.สังคมชนบทไทยใหG
กลายเปOนสังคมเมืองเพ่ือรองรับการนักท.องเท่ียวมากย่ิงข้ึนในปcจจุบัน 
 ถึงกระน้ันจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการท.องเท่ียว มักพบว.าวิถี
ของความเปOนชนบทไทยจากการประกอบอาชีพ ดGวยการกสิกรรมมักถูกแทนท่ีดGวยการปรับตัวเปOน
ชุมชนท.องเท่ียวอย.างเต็มรูปแบบ เลี้ยงชีพโดยรายไดGจากการท.องเท่ียวเพียงอย.างเดียวไม.ส.งผลใหGเกิด
ความย่ังยืน เม่ือเทียบกับชุมชนท่ีเป}ดรับการท.องเท่ียวเขGามาในฐานะของเคร่ืองมือท่ีช.วยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากการทําการเกษตรท่ีเปOนอาชีพหลักเพียงอย.างเดียว และใชG
ประโยชน$เพ่ือเปOนเคร่ืองมือในการร้ือฟ¢�นและสืบทอดคติชน หรือวิถีชีวิตบางอย.างท่ีเลือนหายไปใหGฟ¢�น
คืนกลับข้ึนมาอีกคร้ัง สรGางความเขGาใจอันดีใหGกับสังคมเมืองและสังคมชนบทสู.การท.องเท่ียวอย.าง
ย่ังยืนภายใตGเง่ือนไขการถ.วงดุลระหว.างการคงคุณค.ากับการเพ่ิมมูลค.าของวิถีชีวิตชนบท 
คําสําคญั : วิถีชนบท, การท.องเท่ียวย่ังยืน, สังคมไทย 
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Abstract 
Thai society would have changed over time by several factors such as the 

educational system, economy, communications, transportation boundless. Bring all 
change to the people in every society, including the patterns of family life concepts 
and values as well as old Thai social changed to Agricultural Society and to Modern 
Society as a result the rural lifestyle changed. But now, Communities have to get 
interested again. It brings revenues to the social and material progress of Thai rural 
into the city to accommodate more tourists today. 

Tourism is a tool to revive the inheritance and folklore or certain lifestyle that 
dissolved a resurgence back up again. Creating a better understanding of the urban 
and rural society towards sustainable tourism under the terms of the balance 
between the value of the added value of the rural lifestyle. 
Keywords: Rural lifestyle, Sustainable Tourism, Thai society 
 
ความหมายของชุมชน 

ชุมชนตามความหมายของสังคมวิทยา แบ.งออกเปOนสองประเภท คือ ชุมชนชนบท (Rural) 
และชุมชนเมือง (Urban) หากแปลตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, 
ราชบัณฑิตยสถาน) ไดGใหGความหมายของคําว.า ชนบทและเมืองไวGดังน้ี 

1. ชุมชนชนบท หมายถึง บGานนอก เขตแดนท่ีพGนจากเมืองหลวงออกไป 
2. ชุมชนเมือง หมายถึง กลุ.มคนท่ีอาศัยอยู.ในเมือง, อาณาเขตท่ีจัดเปOนย.านการคGา การทํา

ธุรกิจ 
นอกจากน้ีแลGวความแตกต.างกันอย.างชัดเจนของท้ังสองชุมชนซึ่งมีปcจจัยท่ีเก่ียวขGองกับ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญๆ (อมร รักษาสัตย$และ ขัตติยา กรรณสูต, 2515) กล.าวไดGว.าเปOน
การปรับปรุงมาตรฐานความเปOนอยู.ของจากกระบวนการพัฒนาต.างๆผสมผสานการพัฒนาทางดGาน
สังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) การเมือง การปกครอง (Political) เขGาดGวยกัน (ยุวัฒน$  
วุฒิเมธี, 2529)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535) กล.าวถึง สภาพความเปOนอยู.ของชนบทไทยมี
ลักษณะกระจัดกระจายกันอยู.ตามไร.นาซึ่งเปOนท่ีทํามาหากินของแต.ละบGาน ดGวยสภาพความอุดม
สมบูรณ$ของดิน มักจะอยู.อาศัยท.ามกลางสิ่งแวดลGอมและพึงพิงธรรมชาติ (ทัศนา พฤติการณ$กิจ, 
2558) ครอบครัวชนบทเปOนหน.วยเศรษฐกิจ คือมีลักษณะแบ.งงานกันทํา เปOนครอบครัวขยาย  
ชาวชนบทมีความสนใจร.วมกัน อาทิเช.น พิธีกรรม การนับถือศาสนา เปOนสังคมท่ีมีความหนาแน.นตํ่า 
ชุมชนชนบทแต.ละแห.งจะมีความเปOนอันหน่ึงอันเดียวกันทางเช้ือชาติ ประเพณี  ยึดม่ันใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรืออาจจะมีความเก่ียวพันกันทางสายเลือด ติดต.อ
คุGนเคยเห็นหนGากันโดยตรง (Face to face) (ไพฑูรย$ เครือแกGว, 2506)  



82 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ดGวยเหตุน้ีชุมชนชนบทจึงมีความสามัคคี รักหมู.คณะมากกว.าในเมืองท่ีมีความหนาแน.นของ
ประชากรอยู.รวมกันเปOนจํานวนมาก เปOนศูนย$กลางของความเจริญ ประชาชนมีการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย มีลักษณะของความเปOนปcจเจกชนสูงกว.า กล.าวคือการปฏิสัมพันธ$กันท่ีเกิดข้ึนเปOนไปตาม
สถานภาพและบทบาท มีลักษณะเปOนครอบครัวเด่ียว มีปฏิสัมพันธ$กันของคนในสังคมท่ีนGอยกว.า และ
มีโครงสรGางทางสังคมท่ีสลับซับซGอนโดยใชGการควบคุมทางสังคมใชGกฎหมายเปOนหลัก 
 
จากสังคมเกษตรสู�สังคมเมือง 
 รากทางสังคมของประเทศไทยนับเปOนสังคมกสิกรรม จากหลักฐานทางประวัติศาสตร$ อาทิ
เช.น คําเรียกประมุขหรือผูGปกครองสูงสุดของประเทศว.า พระมหากษัตริย$ น้ันก็มีรากศัพท$มาจากภาษา
ภาษาสันสกฤตว.า เกษตตะ หรือ เกษตร อันหมายถึง ผูGท่ีมีท่ีดินมาก (ป}ยะวรรณ ปานโต, ฐานขGอมูล
การเมืองการปกครอง, 2553) จากรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมท่ีเก่ียวพันกับการเกษตรอาทิเช.น  
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, ประเพณีบุญบ้ังไฟ, การแห.นางแมว แมGกระท่ังประเพณี
สงกรานต$อันเปOนประเพณีปUใหม.ของชาวไทยและของชาวอุษาคเนย$โดยท่ัวไปท่ีรับเอามาจากคติ
พราหมณ$ถูกเขGากับประเพณีหลังการเก็บเก่ียวเปOนการทําบุญและเฉลิมฉลอง เปOนตGน ดGวยลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีเอ้ือประโยชน$ต.อการเพาะปลูก เกิดการก.อร.างสรGางตัวของชุมชนชนบทท่ีเก่ียวพันกับ
การเกษตรท่ีเปOนส.วนมากในสังคมไทยและเปOนฐานท่ีสําคัญในการดํารงอยู.ของขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมทGองถ่ินไทยด้ังเดิม จึงกล.าวไดGว.าสังคมไทยน้ันแต.เดิมเปOนสังคมเกษตรอย.างแทGจริง  
มีลักษณะค.านิยมแนวคิด วิถีการดําเนินชีวิตแบบสังคมเกษตร 
 ซึ่งต.อมาการเปลี่ยนแปลงในปcจจัยแวดลGอมหลายประการในสังคมโลกส.งผลต.อการเปลี่ยนแปลง
ในระบบเศรษฐกิจ แนวคิดค.านิยม การดํารงชีวิต เทคโนโลยี ของคนในสังคมไทยหรือจากการ
เปลี่ยนแปลงไปเปOนพลวัตทางสังคมหรือกระแสโลกาภิวัตน$ส.งผลใหGเกิดการเปลี่ยนจากจากระบบสังคม
เก.า (Transitional Society) หรือสังคมเกษตร(Agricultural) สู.ระบบสังคมใหม. (Modern Society) 
หรือสังคมอุตสาหกรรม (Industrial) ประการท่ีสําคัญคือระบบเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงก.อใหGเกิดการ
เคลื่อนยGายแรงงานจากชุมชนชนบทสู.ชุมชนเมือง เม่ือการทําการเกษตรไม.เพียงพอต.อการดํารงชีพ ดGวย
ลักษณะของสังคมชนบทท่ีมีระบบครอบครัวเปOนแบบครอบครัวขยาย ก.อใหGเกิดปcญหาในดGานรายไดGท่ีไม.
เพียงพอ ซึ่งเปOนปcจจัยสําคัญท่ีก.อใหGเกิดการโยกยGายแรงงานหลังฤดูกาลเพาะปลูกเขGาสู.สังคมเมืองเพ่ือหา
รายไดG หรือดGวยลักษณะของความเจริญของเมืองท่ีมีการขยายอาณาเขตออกไป การเพ่ิมจํานวน
ประชากร ชุมชนชนบทจึงตGองมีการปรับตัว เป}ดรับความเจริญทางวัตถุและลักษณะของการประกอบ
อาชีพท่ีนอกเหนือจากเดิม จําตGองมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพ่ือประกอบอาชีพ เกิดระบบสาธารณูปโภคท่ี
เขGาถึงไดGมากข้ึนท้ังน้ีลGวนเกิดข้ึนจากการพัฒนาของชุมชนเมืองท่ีเขGาถึงหรือท่ีเรียกว.าการพัฒนาชน
กระแสหลัก ชาวชนบทขายท่ีนาทํากินแลGวเปลี่ยนอาชีพ เกิดการโยกยGายแรงงาน ก.อใหGเกิดปcญหาในเร่ือง
ของความหนาแน.นของจํานวนประชากรในเขตเมืองมากย่ิงข้ึน เกิดสภาวะปcญหาทางสังคมจากการเขียว
ในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกลืมเลือนไป ส.งผลต.อค.านิยมและวัฒนธรรมท่ีใหGความนิยมในวัตถุมา
เปOนเคร่ืองกําหนดฐานะของบุคคลในสังคม วัฒนธรรมทางจิตใจถูกลดคุณค.าลง 
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เม่ือ “การท�องเท่ียว” การเปCนเคร่ืองมือเพื่อการพัฒนา 
 เม่ือระบบเศรษฐกิจแบบเก.าถูกแทนท่ีดGวยระบบใหม. ก.อใหG เกิดค.านิยมต.อวัตถุท่ีใหG
ความสําคัญนิยมชมชอบกับความเจริญทางวัตถุมากกว.าความเจริญทางจิตใจ สภาพสังคมโดยรวมมี
ความเสื่อมโทรมลงจากปcญหาอาชญากรรม ปcญหายาเสพติด ปcญหาการคGามนุษย$ เพราะคุณค.าของ
มนุษย$ถูกตัดสินดGวยเงินตราและสถานะทางสังคม โดยเฉพาะอย.างย่ิงเม่ือประเทศไทยประสบกับ
ปcญหาทางเศรษฐกิจในปU พ.ศ. 2540 ก.อใหGเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย.างย่ิงใหญ.อีกคร้ังอีกคร้ัง
จากการประสบปcญหาอย.างย่ิงในเขตเมืองเพราะการล.มสลายของธุรกิจมากมาย ก.อใหGเกิดปcญหาคน
ว.างงาน ค.าครองชีพสูง แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจGาอยู.หัวน้ันไดGรับการหยิบยกข้ึนมาทบทวนและปรับใชGในการดําเนินชีวิตประจําวัน ส.งเสริมใหGเกิด
การกลับคืนสู.ทGองถ่ินหรือชุมชน การพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานของการเกษตรอย.างพอเพียงและเลี้ยงชีพ
ไดGจากการนํามาบรรจุลงในแผนพัฒนาและสังคมแห.งชาติฉบับท่ี 9 เปOนตGนมา ซึ่งกล.าวไดGว.าวิถีชนบท
หรือภาคการเกษตรถูกมองว.าสามารถรองรับปcญหาคนตกงานจากภาคเมืองไดG เปOนอย.างดี  
(ทับทิม ทับทิม, 2554) 

โดยเฉพาะคนในชนบทน้ันนับว.าเปOนคนส.วนใหญ.ของประเทศ กระแสทGองถ่ินนิยม วิถีชีวิต
ชุมชนจึงกลับมาไดGรับความนิยมอีกคร้ัง ภาครัฐฉายภาพของชีวิตชนบทถูกมองว.าเปOนธรรมชาติ  
มีความสวยงาม และมีความเงียบสงบ หลีกเลี่ยงจากความวุ.นวายแทนท่ีภาพของชนบทท่ีมีความ
แตกต.างกับเมืองอย.างชัดเจน ดูลGาหลัง และป�าเถ่ือน นับต้ังแต.ช.วงปลายรัชกาลท่ี 7 เปOนตGนมาท่ี
ประเทศไทยประสบกับปcญหาคอมมิวนิสต$และผูGต.อตGานแนวคิดของรัฐท่ีหลบหนีเขGาป�าสู.ชนบทอัน
ห.างไกล  
 ประการหน่ึงท่ีเปOนปcจจัยสําคัญในการแกGไขปcญหาคือ การท.องเท่ียว ท่ีมักถูกนํามาใชGเปOน
เคร่ืองมือในการแกGไขปcญหาต.างๆท่ีเกิดข้ึน เช.นเดียวกับวิกฤติการณ$เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเม่ือปUพ.ศ. 
2540 การท.องเท่ียวภายใตGแคมเปญ Amazing Thailand อีกคร้ังหน่ึงนับต้ังแต.การเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลกตกตํ่าในปUพ.ศ. 2526 และนับว.าประสบความสําเร็จอย.างย่ิงในการดึงดูดนักท.องเท่ียว
ชาวต.างชาติใหGเดินทางเขGามาท.องเท่ียว เพราะเม่ือสิ้นสุดแคมเปญในปU 2542 พบว.า มีนักท.องเท่ียว
ต.างประเทศเดินทางเขGามาถึง 8.58 ลGานคน สรGางรายไดGใหGประเทศ 253,000 ลGานบาท (TCDC, 
2557) ซึ่งการท.องเท่ียวยังคงเปOนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการนํารายไดGเขGาสู.ชุมชนชนบทจากกิจกรรม
ทางการท.องเท่ียวต.างๆ, การผลิตและจัดจําหน.ายสินคGาของท่ีระลึกแก.นักท.องเท่ียว, รวมไปถึงมี
บทบาทในการร้ือฟ¢�นประเพณี วัฒนธรรมท่ีถูกลืมเลือนไปแลGวใหGกลับมาอีกคร้ังเพ่ือสื่อถึงความเปOนอัต
ลักษณ$ท่ีมีคุณค.า ความเปOนทGองถ่ินอย.างแทGจริง ก.อใหGเกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนทGองถ่ิน ลด
ปcญหาในเร่ืองของการเคลื่อนยGายแรงงานดGวยการสรGางอาชีพและเพ่ิมรายไดGท่ีตกตํ่าจากระบบเกษตร
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชาวชนบท  

ในปcจจุบันจะเห็นว.าการท.องเท่ียวดูเหมือนจะเปOนแนวทางการแกGไขปcญหาท้ังดGานเศรษฐกิจ 
ปcญหาทางสังคม การโยกยGายแรงงานท่ีดีประการหน่ึง เม่ือการท.องเท่ียวคือการเดินทางเพ่ือไปเรียนรูG
และไดGรับประสบการณ$ท่ีแตกต.างจากภูมิลําเนาของตนเอง การท.องเท่ียวจึงมีส.วนสําคัญในการ
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ส.งเสริมใหGเกิดแนวคิดทGองถ่ินนิยมและเปOนกระแสความนิยมของชาวเมืองท่ีนิยมเดินทางเขGามาเพ่ือหา
ประสบการณ$ เรียนรูG เขGาใจความแตกต.างเหล.าน้ันมากข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ค.านิยมท่ี
ยอมรับในความแตกต.าง ตามหารากทางวัฒนธรรม จากการท.องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สู.การท.องเท่ียว
เชิงอนุรักษ$ สู.การท.องเท่ียวโดยชุมชน จนปcจจุบันกระแสการท.องเท่ียวถูกเพ่ิมเติมดGวย แนวคิด
สรGางสรรค$ ใหGมีความย่ังยืนท่ีเรียกว.าการท.องเท่ียวเชิงสรGางสรรค$โดยต้ังอยู.บนพ้ืนฐานแนวคิดของ
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเปOนกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศนับต้ังแต.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห.งชาติฉบับท่ี 9 เปOนตGนมา 

  
การท�องเท่ียวเปรียบด่ังเหรียญสองด�าน 
 การท.องเท่ียวเปรียบดังเหรียญสองดGานท่ีมีท้ังดGานท่ีดีและไม.ดี กล.าวคือเม่ือวิถีแบบชนบทถูก
สรGางใหGเปOนสินคGาทางการท.องเท่ียวเพ่ือขายแก.นักท.องเท่ียว อาทิเช.น เรียนรูGวิถีชีวิตแบบวิถีชนบท คติ
ชนของทGองถ่ิน ประเพณีและขนบธรรมเนียมทGองถ่ิน ถูกทําใหGกลายสินคGาท่ี นําเสนอใหG กับ
นักท.องเท่ียว ทําใหGเกิดการเปลี่ยนแนวคิดจากวิถีชีวิต เปOนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมเพ่ือขายใหGตรงกับ
จริตของนักท.องเท่ียวท่ีเปOนชนช้ันกลางจากสังคมเมือง อาทิเช.น การท.องเท่ียวแบบโฮมสเตย$ท่ีมี
กิจกรรมการท.องเท่ียว ตลาดโบราณ ท่ีถูกทําใหGตรงกับจริต รสนิยมของนักท.องเท่ียวดGวยการใส.เสื้อ
พ้ืนเมือง อนุรักษ$บGานเรือนไมGเก.าๆ ประดิษฐ$สินคGาท่ีระลึกและอาหารต.างๆใหGเปOนอัตลักษณ$ของชุมชน
ชนบทเพ่ือขายไม.ว.าจะเปOน สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ อาหารคาวหวาน ท่ีมีคําหGอยทGายว.าโบราณ 
เพ่ือใหGมีคุณค.ามากกว.าของท่ีมาจากการผลิตในปริมาณมากดGวยเคร่ืองจักรในระบบอุตสาหกรรม การ
ดัดแปลงวัฒนธรรม หรือคติชนทGองถ่ินบางอย.างข้ึนมาใหม.เพ่ือจัดแสดงใหGแก.นักท.องเท่ียว หรือเพ่ือใหG
ขายไดG โดยไม.ไดGคํานึงถึงคุณค.าท่ีแทGจริง มุ.งเนGนการสรGางมูลค.าเพ่ิมหรือเม็ดเงินท่ีไดGจากการตGอนรับ
นักท.องเท่ียวเพียงอย.างน้ันทําใหGความเปOนทGองถ่ิน หรือชนบทน้ันเลือนหายไปและถูกแทนท่ีระบบ
เมืองอีกคร้ังจากระบบแนวคิดผลิตเพ่ือขาย อาทิเช.น ตลาดโบราณหลายๆแห.ง อาทิเช.น ตลาดสามชุก, 
ตลาดนํ้าอัมพวา ท่ีผูGประกอบการน้ันไม.ใช.คนด้ังเดิมในพ้ืนท่ีจริงๆ แต.เปOนนายทุนท่ีมีทุนเขGาไปซื้อต.อ
บGานเรือนเก.าๆเหล.าน้ัน และทําการขายสินคGาท่ีผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมเหล.าน้ันแทนคนด้ังเดิมในสังคม
กลายเปOนเพียงตัวประกอบในแหล.งสถานท่ีท.องเท่ียว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรGาง 
บGานเรือนท่ีผิดแปลกไปจากเดิมเพ่ือรองรับต.อความตGองการของนักท.องเท่ียว ส.งผลต.อวิถีชีวิตของคน
ด้ังเดิมในทGองถ่ินชนบทมีความเปOนอยู.ท่ีเปลี่ยนไปเดิม ระบบนิเวศน$เสียหายจากการท.องเท่ียวเปOน
ปcจจัยสําคัญ 
 แนวคิดการท.องเท่ียวในปcจจุบันน้ีถูกเรียกใหม. ไฉไลกว.าเดิมว.าการท.องเท่ียวเชิงสรGางสรรค$ 
(Creative Tourism) โดยมีความหมายว.า เปO นการท. องเท่ี ยว ท่ี สั ม พันธ$ กับประวั ติศาสตร$ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ$ โดยนักท.องเท่ียวไดGเรียนรูGเพ่ือสรGางประสบการณ$ตรงร.วมกับ
เจGาของวัฒนธรรม และมีโอกาสไดGใชGชีวิตร.วมกันกับเจGาของสถานท่ี และเปOนการสรGางมูลค.าเพ่ิมใหGกับ
ประวัติศาสตร$ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ$ของสถานท่ีไม.ใช.กิจกรรมท่ีเนGนรายไดGของ
ชุมชน แต.เปOนกิจกรรมท่ีเนGนคุณค.าของชุมชน" (องค$การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
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ท.องเท่ียวอย.างย่ังยืน; DASTA, 2556) เห็นไดGอย.างชัดเจนถึงความมุ.งหวังในการใหGการท.องเท่ียวน้ัน
เปOนเคร่ืองมือในการพัฒนา ยกระดับความเปOนอยู.ของชุมชนโดยเนGนชุมชนเปOนสําคัญมากกว.าเดิมเพ่ือ
ก.อใหGเกิดความย่ังยืนท้ังดGานเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงสิ่งแวดลGอมดGวย 
 จากบทความเร่ืองการสรGางภาพลักษณ$ “หมู.บGานวัฒนธรรม” จากคติชนบนเวทีการท.องเท่ียวท่ี
บGานหนองขาว (ปรมินท$ จารุวร, 2558) บGานหนองขาว อําเภอท.าม.วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการจัดการ
การท.องเท่ียวโดยชุมชนเอง พบว.าชุมชนมีการรวมกลุ.มการท.องเท่ียวกัน และกําหนดนโยบายการเปOน
แหล.งท.องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยมีหลักการเบ้ืองตGนอันเปOนวิธีคิดหลักร.วมกัน เพ่ือใหGเปOนท่ีรูGจักในการ
เปOนแหล.งสถานท่ีท.องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย.างแทGจริง นักท.องเท่ียวท่ีมาท.องเท่ียวจะไดGรับประสบการณ$
การเรียนรูGจากวิถีชีวิตชนบทอย.างแทGจริงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ$ชีวิต ถ.ายทอดเร่ืองราวและคติชน
ทGองถ่ินผ.านการรGองเล.นละครเพลงทGองถ่ิน โดยชาวบGานเปOนผูGขับรGองและร.วมการจัดการแสดงถ.ายทอด
วิถีและวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตแบบทGองถ่ินอย.างแทGจริงสู.สายตาของนักท.องเท่ียว
ก.อใหGเกิดรายไดGเสริม การละเล.น ยาสมุนไพรพ้ืนบGาน ตลอดจนการขายงานหัตถกรรมทGองถ่ิน ความ
พยายามไม.ปรุงแต.งสําเนียงท่ีเปOนเอกลักษณ$แบบชาวไทรโยคท่ีเปOนอัตลักษณ$ทGองถ่ิน  

มุ.งนําเสนอคติชนทGองถ่ินหรือวิถีชีวิตท่ีมีอยู.จริงและอยู.ในวิถีชีวิต ในรูปลักษณ$ใหม.ที่สอดคลGอง
กับสมัยนิยมมากข้ึน แต.ดGวยบริบทของสังคมโลกาภิวัตน$และการท.องเท่ียวยังคงก.อใหGเกิดความ
ตGองการสินคGาทางวัฒนธรรมและความเปOนของแทGดังเดิมในวิถีชนบทมากข้ึน อย.างในกรณีของบGาน
หนองขาวน้ันการท.องเท่ียวเปOนแรงกระตุGนใหGเกิดการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากวิถีปกติจากการทอ
ผGาดGวยก่ีกระตุกในวันว.างจากการทํานา มาเปOนการทอผGาดGวยก่ีกระตุกเปOนอาชีพเพ่ือผลิตสินคGาของท่ี
ระลึกใหGเพียงพอกับความตGองการของนักท.องเท่ียวมากข้ึน จนในปcจจุบันน้ีการทอผGาแบบก่ีมือน้ันลด
นGอยลงไปมากแลGวเหลือเพียงแต.การสาธิตใหGแก.นักท.องเท่ียวดู เปOนตGน ซึ่งนับเปOนการเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบทของสังคมทุนนิยมท่ีมีการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการผลิตเพ่ือขายมากข้ึนดGวย 

 
เช่ือมโยงสังคมชนบท – สังคมเมือง จากการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

จากการศึกษากรณีการท.องเท่ียวของบGานหนองขาวสามารถท่ีจะสรุปไดGว.า การท.องเท่ียวเปOน
เคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนาดGานคุณภาพชีวิต สรGางรายไดGนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักของ
ชุมชนทGองถ่ินน้ันๆ อีกท้ังการสรGางความยอมรับในวิถีชีวิตชนบท ก.อใหGเกิดการอนุรักษ$วัฒนธรรมใหGคง
อยู. และสรGางความม่ันคงสู.ชุมชนผ.านการจัดกิจกรรมการท.องเท่ียวท่ีอยู.บนพ้ืนฐานของความเปOนวิถี
ชนบทของแทGท่ีสามารถ “ขาย”ไดG ผ.านกระบวนการของความร.วมมือกันของชุมชนอย.างเขGมแข็งแต.
เรียนรูGท่ีจะปรับตัวใหGสอดคลGองกับความตGองการของตลาดเพ่ือการอนุรักษ$ และถ.ายทอดวิถีความเปOน
ชนบท และวัฒนธรรมทGองถ่ิน มุ.งเนGนท่ีจะสรGางองค$ความรูGสู.บุคคลภายนอก กล.าวคือเรียนรูGในการคง
คุณค.าของสิ่งท่ีทGองถ่ินมีอยู. หรืออัตลักษณ$ความเปOนตัวตนของตนเองไวG ในขณะเดียวกันท่ีชุมชน
ทGองถ่ินน้ันๆตGองเรียนรูGท่ีจะสรGางมูลค.าเพ่ิมของวิถีชนบทตนเองใหGมีความโดดเด.น เปOนเอกลักษณ$ใหG
เกิดการตอบสนองและสรGางความตGองการบริโภค เรียนรูGและไดGรับประสบการณ$ของนักท.องเท่ียวชน
ช้ันกลางจากสังคมเมืองไดGอย.างพอเหมาะพอควร จึงจะส.งผลใหGการท.องเท่ียวน้ันกลายเปOนเคร่ืองมือ
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หน่ึงช.วยใหGชุมชนชนบทคงอยู.ไดGท้ังในมิติสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนลดปcญหาการโยกยGาย
แรงงาน ปcญหาการว.างงาน ฯลฯ และนักท.องเท่ียวเองในฐานะของชนช้ันกลางจากสังคมเมืองเกิดการ
เรียนรูG มีความเขGาใจและก.อใหGเกิดการปรับตัวมากข้ึน  

กล.าวคือชุมชนชนบทยังคงไดGอย.างมีความสุขและย่ังยืนในขณะท่ีสังคมเมืองเองก็มีโอกาสท่ีไดG
เรียนรูGและสัมผัสกับวิถีของชนบทอย.างแทGจริง อันก.อใหGเกิดความเขGาใจอันดีเรียนรูGและเปOนส.วนหน่ึง
ในการร.วมพัฒนาชุมชนชนบทอย.างแทGจริง รวมไปถึงกรพัฒนาความเจริญทางดGานจิตใจและวัตถุอย.าง
ย่ังยืนของประเทศชาติในลําดับต.อไป 

 
บรรณานุกรม 

ปรมินท$ จารุวร, (2558). ประเพณีสรางสรรค� ในสัคมไทยร�วมสมัย, บทความวิจัยเร่ือง การสร�าง 
 ภาพลักษณ� “หมู�บ�านวัฒนธรรม” จากคติชนบนเวทีการท�องเท่ียวท่ีบ�านหนองขาว.  
 กรุงเทพฯ: ศูนย$มานุษยวิทยาสิรินทร (องค$กรมหาชน). 

ยุวัฒน$ วุฒิเมธี. (2525). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: คณะ
สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2535). เอกสารการสอนชุดวิชา ปEญหาการพัฒนาชนบทไทย. 
พิมพ$คร้ังท่ี 9.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทับทิม ทับทิม. (2558). ลูกทุ�งหรือลูกกรุง?: ความเปCนเมืองในชนบทไทย. วารสารสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา 30(2) ก.ค.-ธ.ค. หนGา : 140-154. 

ทัศนา พฤติการกิจ. (2558). บริบทชุมชนภายใต�สังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร$อีสเทอร$น. 9(1) พ.ค.-ก.ค. หนGา : 7-15. 

ป}ยะวรรณ ปานโต. (2553). ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย�. จาก ฐานขGอมูล 
 การเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกลGา [ออนไลน$ ] (5 กรกฎาคม 2553) คGนเม่ือ  
11 มกราคม 2559 จาก ttp://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8 
%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81  

อมร รักษาสัตย$และ ขัตติยา กรรณสูต. (2515). ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ:  
 ชุมชนสหกรณ�การขายและการซ้ือแห�งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒน 
 บริหารศาสตร$ 

องค$การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท.องเท่ียวอย.างย่ังยืน. (2556). นิยาม "การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�". (8 มีนาคม 2556) คGนเม่ือ 11 มกราคม 2559 จาก http://www.dasta.or.th/ 
creativetourism/th/creativetourism/531.html 

Thailand Creative & Design Center. (2557). Amazing Thailand…ช่ื น ช ม ระคน พิ ศ ว ง ,  
(1 พ ฤ ษ ภ าค ม  2557) คG น เ ม่ื อ  11 ม ก ราค ม  2559 จ าก  http://www.tcdc.or.th/ 
creativethailand/article/Insight/20019 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
87 

 

การปรบัตัวของสื่อสิ่งพิมพ�เพื่อความอยู�รอดของ 
องค�กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 

Adaptation of Print Media for the Survival of  
Business Organizations in Thailand. 

 
กฤติเดช พุธวัฒนาภรณ$ 

สาขานวัตกรรมการออกแบบและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ$การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$
เพ่ือความอยู.รอดขององค$กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการ
ปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$เพ่ือความอยู.รอดขององค$กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 

การวิจัยเร่ืองน้ี ใชGวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีสัมภาษณ$เชิงลึก
กับกลุ.มผูGใหGขGอมูลหลัก จํานวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห$ขGอมูลแบบเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว.า 1) สถานการณ$การปรับตัวขององค$กรธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ$ไดGรับผลกระทบเน่ืองจาก
ความกGาวหนGาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส.งผลใหGพฤติกรรมการของผูGรับสารเปลี่ยนไป ประกอบ
กับงบประมาณดGานสิ่งพิมพ$ท่ีเพ่ิมตGนทุนทําใหGองค$กรตGองแบกรับค.าใชGจ.ายท่ีเพ่ิมข้ึน แต.รายรับนGอยลง 
ทําใหGไดGรับผลกระทบดGานงบประมาณท่ีลดลงอย.างต.อเน่ือง ตGนทุนการผลิตสูงข้ึน บุคลากรตGอง
รับภาระหลายดGาน ธุรกิจเอกชนตGองปรับตัวเพ่ือความอยู.รอด การปรับเปลี่ยนช.องทางการสื่อสารมา
ผ.านสื่อออนไลน$จึงเปOนช.องทางหลักท่ีจะทําใหGองค$กรอยู.รอดไดG เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ.านดGาน
เทคโนโลยีในอนาคต 2) รูปแบบและแนวทางการปรับตัวเพ่ือความอยู.รอดขององค$ธุรกิจเอกชน คือ
การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูGเพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญในดGานเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล และเรียนรูG
พฤติกรรมการรับสารผ.านช.องทางการสื่อท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลไปยังผูGบริโภคดGวยความ
รวดเร็ว ถูกตGอง ชัดเจน และรูGลึกมากข้ึน การแสวงหาความรูGเพ่ิมเติมอยู.ตลอดเวลา เพ่ือใหGทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเรียนรูGพฤติกรรมการรับสาร การสรGาง content ท่ีน.าสนใจ และ
ดึงดูด การสรGางความแตกต.างท่ีคู.แข.งไม.มี การสรGางจุดยืนขององค$กรธุรกิจสื่อยังเปOนสิ่งจําเปOนองค$กร
เอกชนตGองมี  
คําสําคัญ: การปรับตัว สื่อสิ่งพิมพ$ องค$กรธุรกิจเอกชน 
 

Abstract 
The purpose of this research is 1) to study the adaptation situation of print 

media for the survival of private business organizations in Thailand. 2) to study the 



88 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
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format and guidelines for the adjustment of print media for the survival of private 
business organizations in Thailand. 
 This is a qualitative research with in-depth interview with 5 main informants 
by means of a specific selection and descriptive data analysis The research found 
that 1) The situation of the adaptation of the print media business is affected due to 
technological and communication advances resulting in changing behavior of 
recipients and the budget for printing that increases the cost, causing the 
organization to bear more expenses but less income, causing the budget to be 
affected continuously. In another reason. When the production costs are higher then, 
the personnel must bear many aspects. The private business has to adap and change 
from the traditional media to the new media for survival and future. 2) Form and 
guidelines for adaptation for the survival of private business organizations that the 
development of potential and learning to increase skills in digital media technology. 
And learn the behavior of exposure through various media channels, especially 
digital media to consumers with fast, accurate, clear and deep knowledge. Seeking 
more knowledge at all times to keep up with technological changes and learn 
exposure behavior. Creating interesting and attractive content, the private business 
have to create the difference that competitors do not have. Establishing the position 
of the media business is also still essential. 
Keywords: Adaptation Print Media Business Organizations 
 
ความเปCนมาและความสําคัญของปEญหา 
 โครงสรGางสังคมก.อนท่ีจะเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนจากสื่อสิ่งพิมพ$ (Printed Media) มาเปOนสื่อ
ออนไลน$ พบว.า ส.วนใหญ.ผูGคนจะติดตามข.าวสารจากสื่อโทรทัศน$ วิทยุ และหนังสือพิมพ$เปOนส.วนมาก 
ซึ่งเปOนสื่อท่ีสามารถซื้อหาไดGง.าย และรวดเร็วท่ีสุด ในอดีตสื่อโทรทัศน$ และสื่อวิทยุเปOนสื่อท่ีค.อนขGาง
ราคาแพง เพราะประเทศไทยไม.ไดGเปOนผูGผลิตสินคGาเหล.าน้ีเอง แต.เปOนการนําเขGาจากต.างประเทศ และ
อีกเหตุผลหน่ึงคือ เปOนสื่อท่ีตGองใชGระบบการส.งสัญญาณพลังงานไปทางอากาศ ซึ่งหากเกิดพายุหรือฝน
ตก ระบบการส.งสัญญาณอาจเกิดการล.มหรือขัดขGองไดG ดังน้ัน สื่อสิ่งพิมพ$จึงเปOนสื่อท่ีหาซื้อไดGง.ายและ
ตGองมีการควบคุมขGอมูลข.าวสารก.อนเผยแพร.แก.ประชาชนมากท่ีสุด เพราะตGองออกดGวยรวดเร็ว แต.
ตGองมีความถูกตGองท่ีสุด 
 เม่ือโครงสรGางสังคมเปลี่ยนไป และมีการนําเทคโนโลยีเขGามาใชGในชีวิตประจําวันของ
ประชาชนมากข้ึน ทําใหGพฤติกรรมในการเป}ดรับสื่อเปลี่ยนไปอย.างเร็ว เช.น การใชGคอมพิวเตอร$ในการ
สืบคGนขGอมูลมากข้ึนกว.าการเขGาไปหาขGอมูลต.างๆ ใหGหGองสมุด หรือการเขGาถึงอินเทอร$เน็ตในทุกท่ีทุก
เวลาผ.านโทรศัพท$สมาร$ทโฟน มือถือ Ipad Iphone notebook ทําใหGสื่อสิ่งพิมพ$ตGองมีการปรับตัวเอง
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ใหGทันโลก ทันยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย.างรวดเร็ว โดยจัดการเปลี่ยนรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ$ไป
เปOน “สื่อออนไลน$ ทีวีดิจิทัล สื่อโซเชียลมีเดีย” ทําใหGสื่อสิ่งพิมพ$ (Printed Media) อย.างหนังสือพิมพ$ 
นิตยสาร ซึ่งเปOนสื่อมวลชนท่ีมีประวัติความเปOนมายาวนานท่ีสุดในโลกปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือความอยู.
รอด จากบรรดาสื่อมวลชนทุกประเภท สําหรับประเทศไทยนับต้ังแต.หนังสือพิมพ$อุบัติขึ้นในสังคมไทย
มาจนถึงปcจจุบัน เปOนเวลาร.วม 2 ศตวรรษ นักข.าวสื่อสิ่งพิมพ$ไทยแต.ละยุคสมัยไดGอุทิศตนร.วมกับ
ประชาชนและสังคมในการต.อสูGเพ่ือใหGไดGรับสิทธิและเสรีภาพจากผูGมีอํานาจตลอดมา ประวัติของการ
ต.อสูGเชิงสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของประชาชนและสังคม มีความเปOนมาท่ียาวนาน และน.าภาคภูมิใจ 
แต.บัดน้ีหนังสือพิมพ$สื่อสิ่งพิมพ$ในไทยตGองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และเน้ือหาอย.างต.อเน่ืองและ
รวดเร็วเพ่ือใหGทันกับพฤติกรรมของคนในปcจจุบัน จนกระท่ังในยุคท่ีสื่อมีการหลอมรวมเกิดข้ึนเปOน 
“สื่อใหม.” (New Media) ท่ีแยกกันแทบไม.ออกระหว.างสื่อแต.ละประเภท ในส.วนของสื่อสิ่งพิมพ$น้ัน
ไดGรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือการแทรกแซงจากเทคโนโลยีเหล.าน้ีมาก จนทําใหGองค$กร
ธุรกิจดGานสื่อสิ่งพิมพ$มีการปรับตัวกันหลายดGาน  
  จากการเพ่ิมช.องทางการสื่อสารดังกล.าว ทําใหGโครงสรGางองค$กรมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิม
บทบาทหนGาท่ีภายในของทีมงานอย.างมาก ทําใหGตGองมีการมอบหมายภาระหนGาท่ีกันใหม.ใหGชัดเจนใน
ส.วนของผูGดูแลแต.ละช.องทางการสื่อสารโดยมีการเพ่ิมข้ึนท้ังในส.วนท่ีเปOนฝ�ายสื่อใหม. New Media 
และฝ�ายรายการ ซึ่งปcจจุบันยังมีขGอจํากัดในเร่ืองของจํานวนบุคลากรท่ีไม.เพียงพอ เพราะตGองมีการ
ขยายโครงสรGางส.วนดังกล.าวในอนาคตในดGานรูปแบบและการทํางานของทีมงานตGองมีการเรียนรูG
เทคโนโลยีการสื่อสารใหGกGาวทันพฤติกรรมการเป}ดรับสื่อของผูGอ.านในปcจจุบัน และตGองมีการเพ่ิม
รูปแบบการทํางานใหGมีการเนGนการเขGาถึงและการสื่อสารไปยังกลุ.มผูGอ.านมากข้ึนผ.านช.องทางอ่ืนๆ 
มากข้ึน นอกจากน้ียังทําใหGทีมงานสื่อขาดความคล.องตัวและขาดความเปOนอิสระในการทํางาน 
เน่ืองจากการปรับตัวขององค$กรธุรกิจและการสรGางสรรค$เน้ือหาในการนําเสนอเพ่ือใหGเกิดความ
แตกต.างออกไปจากสื่อเดิม ซึ่งผูGอ.านจะไดGรับความรูGท่ีหลากหลายและเปOนประโยชน$ โดยทีมงานตGอง
คํานึงถึงความสะดวกในการเป}ดรับเน้ือหาของผูGอ.านโดยใชGการเช่ือมโยงในสื่อสังคมออนไลน$ในการ
เช่ือมต.อเน้ือหาระหว.างสื่อเพ่ือใหGผูGอ.านสามารถเป}ดรับเน้ือหาในสื่อต.างๆ ไดGสะดวกย่ิงข้ึน  
  ในการนําเสนอเน้ือหา ทีมงานตGองปรับตัวดGวยการสรGางรูปแบบในการนําเสนอเน้ือหาท่ีมี
หลากหลายมิติมากข้ึนในแต.ละช.องทางการสื่อสาร ดGวยการปรับวิธีการนําเสนอเน้ือหา เพ่ือใหG
เหมาะสมกับจุดเด.นของแต.ละสื่อท่ีเลือกใชG พรGอมท้ังมีการเพ่ิมเน้ือหาท่ีเปOนในลักษณะการซ.อมบํารุง
ดGวยตัวเองผ.านการนําเสนอในสื่อต.างๆ รวมถึงการเนGนความรูGสึกง.าย ในเร่ืองราวท่ีนําเสนอสู.ผูGอ.าน 
เพ่ือสรGางความรูGสึกจับตGองไดG ทําตามไม.ยากและเขGาถึงไดGง.ายมากข้ึน  
  จากเหตุผลหลายๆ ดGานอาจทําใหGบุคลากรในองค$กรธุรกิจเอกชนต.อตGาน ไม.ยอมรับ และไม.
ยอมปรับตัว เพราะรูGสึกว.าถูกเพ่ิมภาระงาน เพราะคนหน่ึงคนจะตGองรับภาระงานไดGหลากหลายมาก
ข้ึน เพราะยังไม.มีทีมข.าวเฉพาะส.วนแต.เปOนการช.วยเหลือกันมากกว.า และตGองคิดเน้ือหาในการ
นําเสนอในแต.ละช.องทางสื่อใหGมีความแตกต.างออกไปจากสื่อหลักดGวย เพ่ือใหGผูGอ.านไดGรับความรูGท่ี
หลากหลายและไดGรับประโยชน$สูงสุด ในการแกGปcญหาท่ีเกิดข้ึนน้ันองค$กรธุรกิจเอกชนพยายามช้ีแจง
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และสื่อสารเพ่ือทําความเขGาใจกับบุคลากรทุกคนในองค$กรใหGเขGาใจถึงภูมิทัศน$สื่อท่ีเปลี่ยนไป เพราะ
เทคโนโลยีเขGามามีบทบาทในชีวิตผูGคนมากข้ึน จนทําใหGสื่อสิ่งพิมพ$ตGองปรับตัวเพ่ือความอยู.รอด  
 จากความเปOนมาและความสําคัญของปcญหา ผูGวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาว.าองค$กรธุรกิจเอกชน
ดGานสื่อสิ่งพิมพ$ มีการเตรียมพรGอมในการรับมือกับการปรับตัวเพ่ือใหGองค$กรอยู.รอดไดGอย.างไร เม่ือเขGา
สู.ยุคของการหลอมรวมบุคคลขององค$กรดังกล.าวมีการตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
ของสื่อกระแสหลักอย.างสื่อสิ่งพิมพ$ท่ีกําลังจะตายอย.างไร และเพ่ือเปOนขGอมูลใหGสถาบันการศึกษาเห็น
ถึงความความสําคัญของการปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหGกับนักศึกษาในคณะนิเทศ
ศาสตร$ต.อไปในอนาคตเพ่ือใหGผูGที่ทํางานในองค$กรธุรกิจเอกชนดGานสื่อสิ่งพิมพ$มีทักษะ และความพรGอม
ในดGานความคิดสรGางสรรค$ การเล.าเร่ือง การนําเสนอเน้ือหาผ.านสื่อสิ่งพิมพ$ในช.องทางการสื่อสารอ่ืนๆ 
ต.อไปอย.างไร 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ$การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$เพ่ือความอยู.รอดขององค$กรธุรกิจเอกชน
ในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$เพ่ือความอยู.รอดขององค$กร
ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

ในการศึกษาเร่ือง “การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$เพ่ือความอยู.รอดขององค$กรธุรกิจเอกชนใน
ประเทศไทย” ไดGรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง ซึ่งผูGวิจัยไดGทบทวนแนวคิด ทฤษฏี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองกับสถานการณ$เก่ียวกับสื่อสิ่งพิมพ$และการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$ รูปแบบและ
แนวทางการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$ขององค$กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย ผูGวิจัยไดGคGนหาเน้ือหา 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองดังน้ี 

1. ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ$ (Strategic Management) 
2. แนวคิดการสื่อสารองค$กร (Corporate communication) และปcจจัยความสําเร็จของ

องค$กร (Critical success factors) 
3. ทฤษฎีการบริหารองค$กรสื่อ (Media organization management) 
4. แนวคิดพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Theory of consumer behavior) 
5. ทฤษฎีการปรับตัว (Theory Adaptation) 
6. ทฤษฎีเทคโนโลยีกําหนดสังคม (Communication Technology Determinism)  
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 

ไดGแก. บรรณาธิการข.าวและผูGสื่อข.าว หนังสือพิมพ$-นิตยสาร รวมท้ังการสอบถามขGอมูลและ
สภาพแวดลGอมอ่ืนๆท่ีมีผลต.อในการทํางาน ซึ่งประกอบดGวย  

(1) กลุ.มตัวอย.างผูGใหGขGอมูล คือ ผูGมีส.วนไดGส.วนเสียกับการปรับตัวเพ่ืออยู.รอดขององค$กรธุรกิจ
เอกชน ไดGแก. บรรณาธิการบริหาร และผูGสื่อข.าวในกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ$ จํานวน 5 ท.าน 
ประกอบดGวย บรรณาธิการบริหารในเครือเนช่ัน กรุ�ป, หนังสือพิมพ$ผูG จัดการ, นิตยสารกุลสตรี, 
นิตยสารสารคดี นิตยสาร SME การวิจัยคร้ังน้ี ไดGแบ.งกลุ.มตัวอย.างออกเปOนบรรณาธิการบริหาร  
 (2) เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย แบบสอบถามท้ังคําถามปลายป}ดและปลายเป}ด แบบสัมภาษณ$
เชิงลึก  

(3) การเก็บรวบรวมขGอมูล โดยใชGวิธีการดังน้ี  
ผูGวิจัยไดGดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูล โดยวิธีสัมภาษณ$อย.างเปOนทางการ มีการนัดหมาย

ล.วงหนGา โดยเร่ิมสัมภาษณ$ระหว.างเดือนธันวาคม 2561 แบ.งกลุ.มตัวอย.างออกเปOน กลุ.มบรรณาธิการ
บริหาร และกลุ.มผูGสื่อข.าว จํานวน 5 คน ซึ่งประกอบดGวยบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ$ผูGจัดการ 
ASTV 1 คน บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี 1 คน บรรณาธิการข.าวสํานักข.าวเนช่ัน 1 คน 
บรรณาธิการบริหารนิตยสารกุลสตรี 1 คน บรรณาธิการข.าวนิตยสาร SME 1 คน  

(4) การวิเคราะห$ขGอมูล ดGวยการอธิบายเชิงพรรณนาจากขGอมูลท่ีไดGจากการสัมภาษณ$พูดคุย
กับ บรรณาธิการข.าว และผูGสื่อข.าว ในกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ$และนิตยสาร หลังจากท่ีไดG
ขGอมูลจากการเก็บรวบรวมขGอมูลดGวยวิธีการสัมภาษณ$เชิงลึกกับกลุ.มตัวอย.างแลGว ผูGวิจัยจะนําขGอมูลมา
จัดระบบขGอมูล รวบรวม และแบ.งหมวดหมู.และประเภทของขGอมูลตามขอบเขตการวิจัย จากน้ันนํามา
วิเคราะห$โดยแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 มาเปOนกรอบในการวิเคราะห$ โดยแบ.งการวิเคราะห$ขGอมูล
ตามสัดส.วนของวัตถุประสงค$การวิจัย  
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$เพ่ือความอยู.รอดขององค$กรธุรกิจเอกชนใน
ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาสถานการณ$การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$เพ่ือความอยู.รอดของ
องค$กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทยตลอดจนศึกษารูปแบบและแนวทางการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$เพ่ือ
ความอยู.รอดขององค$กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ$กลุ.มบรรณาธิการบริหาร และ
กลุ.มผูGสื่อข.าว จํานวน 5 คน และนําเสนอผลของการวิจัยออกแบ.งเปOน 2 ส.วน ดังน้ี 

1. สถานการณ�การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ�เพื่อความอยู�รอดขององค�กรธุรกิจเอกชนใน
ประเทศไทย 

สถานการณ$ การปรับตัวขององค$กรธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ$ ไดG รับผลกระทบเน่ืองจาก
ความกGาวหนGาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส.งผลใหGพฤติกรรมการของผูGรับสารเปลี่ยนไป ประกอบ
กับงบประมาณดGานสิ่งพิมพ$ท่ีเพ่ิมตGนทุนทําใหGองค$กรตGองแบกรับค.าใชGจ.ายท่ีเพ่ิมข้ึน แต.รายรับนGอยลง 
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ทําใหGไดGรับผลกระทบดGานงบประมาณท่ีลดลงอย.างต.อเน่ือง ตGนทุนการผลิตสูงข้ึน บุคลากรตGอง
รับภาระหลายดGาน ธุรกิจเอกชนตGองปรับตัวเพ่ือความอยู.รอด การปรับเปลี่ยนช.องทางการสื่อสารมา
ผ.านสื่อออนไลน$จึงเปOนช.องทางหลักท่ีจะทําใหGองค$กรอยู.รอดไดG เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ.านดGาน
เทคโนโลยีในอนาคต  

ความกGาวทางเทคโนโลยี ทําใหGเกิดการสื่อสารแบบไรGพรมแดน ท่ีทุกคนสามารถติดต.อถึง
ไดGกันทุกทีทุกเวลา ดGวยช.องทางท่ีสะดวก รวดเร็ว และพกพาง.าย พฤติกรรมของคนในสังคมจึง
เปลี่ยนไปจากเดิม ทําใหGองค$กรธุรกิจเอกชนท่ีทํางานดGานสื่อไดGผลกระทบอย.างมาก แต.บางองค$กรมี
การเตรียมความพรGอมนานแลGว จึงไม.เกิดผลกระทบมากนัก แต.องค$กรท่ีไม.มีการเตรียมความพรGอมมา
ก.อนไดGรับผลกระทบอย.างมากจกภูมิทัศน$สื่อท่ีเปลี่ยนไป เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแบบกGาว
กระโดด ทําใหGพฤติกรรมการบริโภคสื่อเปลี่ยนไป การดําเนินงานขององค$กรและบุคลากรจึงตGอง
ปรับเปลี่ยนท้ังวิธีการนําเสนอ รูปแบบ เน้ือหา และเทคนิคการนําเสนอ เน่ืองจากผูGรับสารมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปรับสารผ.านสื่ออ่ืนแทน  

บริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือมีสื่อใหม.เกิดข้ึน สิ่งสําคัญคือบุคลากรในองค$กร 
ตGองปรับตัวใหGสามารถใชGสื่อไดGทุกรูปแบบ เพ่ือลดตGนทุน ลดความเสี่ยง ท่ีไม.จําเปOนออกไปใหGหมด 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพขององค$กรใหGบุคคลากรสามารถทํางานไดGทุกแพลตฟอร$ม ทุกช.องทางการ
สื่อสาร ดังน้ันเพ่ือความอยู.รอดขององค$กรจึงจําเปOน 1) ลดตGนทุนการผลิตจาก ลด Section ข.าวลง 2) 
ลดจํานวนผูGสื่อข.าวลง เพราะผูGสื่อข.าวหน่ึงคนตGองทํางานไดGหลายอย.าง เน่ืองจากยุคท่ีมีการแข.งขันสูง 
องค$กรและบุคลากรตGองมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือความอยู.รอดของทุกคน 3) ปรับเปลี่ยน
รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานใหGรอบดGาน สามารถตอบสนองความตGองการของผูGรับสารไดGอย.าง
ทันท.วงทีและสะดวกรวดในทุกช.องทางท่ีผูGรับสารสามารถเขGาถึงไดG 

2. รูปแบบและแนวทางการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ�เพื่อความอยู�รอดขององค�กรธุรกิจ
เอกชนในประเทศไทย 

องค$กรธุรกิจเอกชนมีความพยายามท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการนําเสนอขGอมูล
ข.าวสารผ.านทุกช.องทางการสื่อสารโดยการประเมินสถานการณ$จากบริบททางสังคมรอบดGาน เพ่ือ
ปรับตัวตลอดเวลาท่ีภูมิทัศน$สื่อเปลี่ยนไปเปOนสื่อ "ดิจิตอล" ทําใหGบุคลากรในกองค$กรธุรกิจเอกชนดGาน
สื่อตGองพยายามปรับตัวใหGทําหนGาท่ีไดGหลากหลายมากข้ึน พยายามเพ่ิมทักษะ เพ่ือเป}ดรับความรูGใหม.ๆ 
ในดGานการเขียน content ท่ีสรGางความดึงดูด เปลี่ยนรูปแบบภาพน่ิงเปOนภาพเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
อ.านจบไดGภายในเวลาอันรวดเร็ว เช.น การใชGคลิปวีดีโอสั้นในการนําเสนอการใชGอินโฟกราฟฟ}ค ท้ัง
ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว การทวิตข.าวในโซเชียลมีเดีย การฝQกจับประเด็นสําคัญ และเขียนใหG
กระชับมากข้ึนเพ่ือใหGเหมาะกับสื่อออนไลน$ โดยยังคงความครบถGวนของขGอมูล แต.เนGนไปท่ีหัวใจ
สําคัญของประเด็นข.าวท่ีจะนําเสนอ นอกจากน้ีองค$กรยังเป}ดโอกาสใหGบุคลากรในทีมสามารถเปลี่ยน
สายงานไดGอย.างอิสระท้ังสื่อทีวีดิจิตอล สื่อออนไลน$ สื่อหนังสือพิมพ$เดิมเพ่ือเปOนช.องทางในการพัฒนา
ความรูGความสามารถใหGมีความเช่ียวชาญไดGหลายสื่อมากข้ึน แต.ท่ีสําคัญตGองดูตลาด และความสนใจ
ของลูกคGาเปOนสําคัญ  
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ดังน้ัน เพ่ือความอยู.รอดขององค$กรธุรกิจเอกชน มีความจําเปOนตGองปรับรูปแบบและแนว
ทางการปรับตัวเพ่ือความอยู.รอดขององค$ธุรกิจเอกชน คือการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูGเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความชํานาญในดGานเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล และเรียนรูGพฤติกรรมการรับสารผ.านช.องทางดิจิทัลไป
ยังผูGบริโภคดGวยความรวดเร็ว ถูกตGอง ชัดเจน และรูGลึกมากข้ึน การแสวงหาความรูGเพ่ิมเติมอยู.
ตลอดเวลา เพ่ือใหGทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเรียนรูGพฤติกรรมการรับสาร การสรGาง 
content ท่ีน.าสนใจ และดึงดูด การสรGางความแตกต.างท่ีคู.แข.งไม.มี การสรGางจุดยืนขององค$กรธุรกิจ
สื่อท่ียังจําเปOนตGองมี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง “การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ$เพ่ือความอยู.รอดขององค$กรธุรกิจเอกชน
ในประเทศไทย” มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดGดังน้ี 

1. สถานการณ�การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ�เพื่อความอยู�รอดขององค�กรธุรกิจเอกชนใน
ประเทศไทย 

ความกGาวหนGาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส.งผลใหGพฤติกรรมการของผูGรับสารเปลี่ยนไป 
สอดคลGองกับแนวคิดเทคโนโลยีสื่อเปOนตัวกําหนด เพราะการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแต.ละคร้ัง ทําใหGเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมตามมา เน่ืองจากเทคโนโลยีการสื่อสาร
จะมีผลกระทบต.อสังคมและปcจเจกบุคคลในแง.ของเวลา (Time) สถานท่ี(Space) และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบชีวิตประจําวัน ผลท่ีตามมาคืองบประมาณดGานสิ่งพิมพ$ท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหGองค$กรตGองแบกรับ
ค.าใชGจ.ายจํานวนมหาศาล แต.รายรับหรือกําไรนGอยลง ทําใหGไดGรับผลกระทบดGานงบประมาณท่ีลดลง
อย.างต.อเน่ือง ตGนทุนการผลิตสูงข้ึน บุคลากรตGองรับภาระหลายดGานสอดคลGองกับทฤษฎีการปรับตัว 
เพ่ือใหGธุรกิจอยู.รอดไดG การปรับเปลี่ยนช.องทางการสื่อสารมาผ.านสื่อออนไลน$จึงเปOนช.องทางหลักท่ีจะ
ทําใหGองค$กรอยู.รอดไดG เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ.านดGานเทคโนโลยีในอนาคต  

ความกGาวทางเทคโนโลยีท่ีทําใหGทุกคนสามารถติดต.อถึงไดGกันทุกทีทุกเวลา ดGวยช.องทางท่ี
สะดวก รวดเร็ว และสื่อท่ีพกพาง.าย เล็ก กะทัดรัด พฤติกรรมของคนในสังคมจึงเปลี่ยนไป ทําใหG
องค$กรธุรกิจเอกชนท่ีทํางานดGานสื่อไดGผลกระทบ จากภูมิทัศน$สื่อท่ีเปลี่ยนไป เทคโนโลยีการสื่อสาร
เปลี่ยนแบบกGาวกระโดด ทําใหGพฤติกรรมการบริโภคสื่อเปลี่ยนไป การดําเนินงานขององค$กรและ
บุคลากรจึงตGองปรับเปลี่ยนท้ังวิธีการนําเสนอ รูปแบบ เน้ือหา และเทคนิคการนําเสนอ เน่ืองจากผูGรับ
สารมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปรับสารผ.านสื่ออ่ืนแทน สอดคลGองกับทฤษฎีการบริหารองค$กรธุรกิจสื่อ ใน
เร่ืองของการจัดการกับคนหมู.มากเพ่ือนําใหGมาอยู.ร.วมกันและร.วมกันทํางาน โดยมีวัตถุประสงค$ 
เป�าหมายขององค$กร เพ่ือนําไปสู.ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผูGบริหารเปOนผูGกําหนด ไม.
ว.าจะเปOนหนGาท่ีในการจัดการ การวางแผนงาน การจัดการองค$กรการสั่งการ การประสานงาน การ
คัดเลือกบุคลากร การกําหนดนโยบาย ซึ่งท้ังหมดน้ีจะอยู.ในกระบวนการการบริหารงานท้ังสิ้นและมี
ความสัมพันธ$กันอย.างต.อเน่ือง หากขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง งานอาจจะไม.ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค$ ผูGบริหารจึงควรควบคุมทิศทางการบริหารเพ่ือใหGเปOนไปในระดับเดียวกัน 
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เม่ือมีสื่อใหม.เกิดข้ึน สิ่งสําคัญคือบุคลากรในองค$กร ตGองปรับตัวใหGสามารถใชGสื่อไดGทุก
รูปแบบ เพ่ือลดตGนทุน ลดความเสี่ยง ท่ีไม.จําเปOนออกไปใหGหมด รวมถึงพัฒนาศักยภาพขององค$กรใหG
บุคคลากรสามารถทํางานไดGทุกแพลตฟอร$ม ทุกช.องทางการสื่อสาร ดังน้ันเพ่ือความอยู.รอดของ
องค$กรจึงจําเปOน 1) ลดตGนทุนการผลิตจาก ลด Section ข.าวลง 2) ลดจํานวนผูGสื่อข.าวลง เพราะ
ผูGสื่อข.าวหน่ึงคนตGองทํางานไดGหลายอย.าง เน่ืองจากยุคท่ีมีการแข.งขันสูง องค$กรและบุคลากรตGองมี
การปรับตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือความอยู.รอดของทุกคน 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการ
ดําเนินงานใหGรอบดGาน สามารถตอบสนองความตGองการของผูGรับสารไดGอย.างทันท.วงทีและสะดวกรวด
ในทุกช.องทางท่ีผูGรับสารสามารถเขGาถึงไดG 

2. รูปแบบและแนวทางการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ�เพื่อความอยู�รอดขององค�กรธุรกิจ
เอกชนในประเทศไทย 

องค$กรธุรกิจเอกชนมีความพยายามท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการนําเสนอขGอมูล
ข.าวสารผ.านทุกช.องทางการสื่อสารโดยการประเมินสถานการณ$จากบริบททางสังคมรอบดGาน เพ่ือ
ปรับตัวตลอดเวลาท่ีภูมิทัศน$สื่อเปลี่ยนไปเปOนสื่อ "ดิจิตอล" สอดคลGองกับแนวคิดการสื่อสารองค$กร 
และปcจจัยความสําเร็จขององค$กร เปOนสิ่งสําคัญและหัวใจหลักในการสื่อสารท่ีดี ท่ีจะช.วยสรGางความ
เขGาใจในนโยบายของผูGบริหาร และเปOนสิ่งเช่ือมความสัมพันธ$อันดีระหว.างบุคลากรในองค$กรเพ่ือใหG
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต.อองค$กรในเชิงบวก ทําใหGบุคลากรในองค$กรธุรกิจเอกชนดGานสื่อ
ตGองพยายามปรับตัวใหGทําหนGาท่ีไดGหลากหลายมากข้ึน พยายามเพ่ิมทักษะ เพ่ือเป}ดรับความรูGใหม.ๆ 
ในดGานการเขียน content ท่ีสรGางความดึงดูด เปลี่ยนรูปแบบภาพน่ิงเปOนภาพเคลื่อนไหวท่ีสามารถ
อ.านจบไดGภายในเวลาอันรวดเร็ว เช.น การใชGคลิปวีดีโอสั้นในการนําเสนอการใชGอินโฟกราฟฟ}ค ท้ัง
ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว การทวิตข.าวในโซเชียลมีเดีย การฝQกจับประเด็นสําคัญ และเขียนใหG
กระชับมากข้ึนเพ่ือใหGเหมาะกับสื่อออนไลน$ โดยยังคงความครบถGวนของขGอมูล แต.เนGนไปท่ีหัวใจ
สําคัญของประเด็นข.าวท่ีจะนําเสนอ  

เพ่ือความอยู.รอดขององค$กรธุรกิจเอกชน มีความจําเปOนตGองปรับรูปแบบและแนวทางการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู.รอดขององค$ธุรกิจเอกชน คือการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูGเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความชํานาญในดGานเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล และเรียนรูGพฤติกรรมการรับสารผ.านช.องทางดิจิทัลไปยัง
ผูGบริโภคดGวยความรวดเร็ว ถูกตGอง ชัดเจน และรูGลึกมากข้ึน การแสวงหาความรูGเพ่ิมเติมอยู.ตลอดเวลา 
เพ่ือใหGทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเรียนรูGพฤติกรรมการรับสาร การสรGาง content ท่ี
น.าสนใจ และดึงดูด การสรGางความแตกต.างท่ีคู.แข.งไม.มี การสรGางจุดยืนขององค$กรธุรกิจสื่อท่ียัง
จําเปOนตGองมี 
 
ข�อเสนอแนะ  

1. องค$กรควรมีการวางแผนระยะยาวเก่ียวกับการสื่อสารบนแพลตฟอร$มออนไลน$อย.าง
ชัดเจน เน่ืองจากสื่อออนไลน$ เปOนสื่อท่ีไม.สามารถสรGางผลกระทบไดGในระยะสั้น 
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2. องค$กรควรมีการประเมินคุณภาพของบุคลากรอย.างเปOนระยะ และเปOนระยะเพ่ือวัด
คุณภาพการทํางานและการตอบสนองนโยบายขององค$กรอย.างต.อเน่ือง 

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค$กรควรใหGบุคลากรสื่อใชGเคร่ืองมืออย.างมีคุณภาพ
และคุGมค.า และสามารถทํางานแทนกันไดGทุกฝ�าย ในดGานค.าตอบแทนควรจัดสรรใหGมีความเปOนธรรม 
ถึงแมGจะไม.สามารถใหGตามกฎหมายกําหนดไดGแต.องค$กรสามารถทําความเขGาใจกับบุคลากรถึงความ
จําเปOนในการไม.ข้ึนค.าตอบแทน หรือไม.ตGองหาสิ่งรองรับเพ่ือช.วยแบ.งเบาค.าใชGจ.ายในการเดินทาง
ใหGกับผูGสื่อท่ีตGองไปทําข.าวนอกสถานท่ี รวมถึงการเอาใจใส.เร่ืองคุณภาพชีวิตความเปOนอยู.ของบุคลากร
เพ่ือเปOนการสรGางแรงจูงใจและใหGกําลังใจในการทํางาน ในดGานโครงสรGางหนGาท่ีการทํางานควรตGองมี
การขยายงานในส.วนของบุคลากรดGานอ่ืนดGวยเพ่ือรองรับการขยายตัวของช.องทางการสื่อสารท่ีเพ่ิม 
ข้ึนดGวย 
 4. ในส.วนของบรรณาธิการ ในกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ$ตGองมีการเตรียมความพรGอมตัวเอง
อยู.ตลอดเวลา แต.ในฐานะองค$กรท่ีทําธุรกิจสื่อจําเปOนตGองมีความรูG ความเขGาใจและเขGาถึงสื่อทุก
รูปแบบไดG เพ่ือนํามาต.อยอดการทํางาน นอกจากน้ีการเรียนรูGเร่ืองเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม.ๆ ท่ี
องค$กรจําเปOนตGองมีการถ.ายทอดความรูG หรืออบรมเทคนิคใหม.ๆ ใหGกับทุกคนในองค$กร โดยเฉพาะ
บรรณาธิการข.าว ผูGสื่อข.าวอาวุโส เพ่ือใหGเขGาใจวิธีการทํางานลดช.องว.างความขัดแยGงในการทํางาน 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีเปOนงานวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงค$ (1) เพ่ือศึกษาการเป}ดรับสื่อรายการละคร
ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครของ
นักศึกษาปริญญาตรีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยกลุ.มตัวอย.างในคร้ังน้ี คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีมีอายุระหว.าง 18-24 จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชGการเก็บขGอมูล 
ไดGแก. แบบสอบถาม วิเคราะห$ขGอมูลดGวย การแจกแจงความถ่ี รGอยละ ค.าเฉลี่ย ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบ ความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรตGนและตัวแปรตามในสมมติฐานโดยใชGt-test ทดสอบ
สมมติฐาน ผลการวิจัยพบว.าผูGตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ส.วนใหญ.เปOนหญิงมีจํานวน 300 
คน (รGอยละ 75) เปOนชาย จํานวน 100 คน(รGอยละ 25) มีอายุระหว.าง 18-20 ปU จํานวน 290 คน
(รGอยละ 72.5) รองลงมามีอายุ ระหว.าง 20-22 ปU จํานวน 77คน(รGอยละ 19.3) อยู.ในระดับช้ันปU
การศึกษาท่ี 1-2 จํานวน 289 คน(รGอยละ 72) รองลงมาคือ นักศึกษาช้ันปUท่ี 3-4 76คน(รGอยละ 19) 
โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใชGสื่อโทรศัพท$เพ่ือรับชมละครไทยจํานวน 233 (รGอยละ58.3) 
รองลงมีใชGสื่อโทรทัศน$ จํานวน 167 คน (รGอยละ 41.8)  
   

Abstract 
 This research is a semi-experimental research. With the objective (1) To study 
the media exposure of drama programs of undergraduate students, Bangkok Thonburi 
University (2) To study the drama viewing behavior of undergraduate students, Bangkok 
Thonburi University 18-24 of 400 questionnaires were used to collect data and analyze 
the data. Frequency, percentage, average, standard deviation and correlations between 
variables and the dependent variable in the assumptions used by t-test. Hypothesis 
The results showed that the respondents were 400 people, mostly women, 300 (75 
percent) of 100 men (25 percent) between the ages of 18-20 years, 290 people (72.5 
percent) followed. during the last 20-22 years, 77 (19.3 percent) were in grade school 
year at 1-2, 289 (72 percent), followed by the 3-4 year students, 76 (19 percent). 
Bangkok Thonburi University students use their phones to watch Thailand 2. 33 (58.3 
percent), followed by television with a number of 167 (41.8 percent.)  
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บทนํา 
การรับชมรายการโทรทัศน$ถือเปOนกิจกรรมนันทนาการประเภทหน่ึง ช.วยส.งเสริมและจัดไวGใหG

มีการพัฒนาอารมณ$คุณภาพชีวิตใหGดีทั้งทางตรงและทางอGอมไดGอย.างมีประสิทธิภาพการรับชมรายการ
โทรทัศน$น้ันว.าเปOนกิจกรรมนันทนาการเพ่ือความบันเทิง ท่ีใหGคุณค.าพัฒนาการทางดGานร.างกาย 
อารมณ$ จิตใจ และสังคม ส.งเสริมการแสดงออก สรGางมนุษย$สื่อท่ีมีอิทธิพลอย.างมาก แต.ในสังคมไทย
สื่อโทรทัศน$มีการปรับตัวใหGกGาวทันโลกสมัยดGวยการเป}ดประมูลช.องสัญญาณโทรทัศน$ในการส.ง
สัญญาณจากรูปแบบเดิมคือ ระบบออนาลอก เปOนการส.งสัญญาณดGวยระบบดิจิทัลแทน ดGวยเหตุผลน้ี
เองทําใหGเกิดสถานีโทรทัศน$เพ่ิมมากข้ึน และส.งผลใหGกิจการดGานธุรกิจโทรทัศน$ไม.ดีเท.าท่ีควรหลาย
ช.องป}ดตัวลงและยกเลิกกําลังการผลิต แตะกระน้ันก็ตามปcญหาดGานธุรกิจการสื่อสารยังถูกรบกวนดGวย
สื่อใหม.  

สังคมยุคสื่อออนไลน$หรือการเช่ือมสัญญาณผ.านระบบอินเตอร$เน็ต ทําใหGการรับชม ละคร ฟcง
เพลง ผ.านคอมพิวเตอร$และโทรศัพท$มือถือเปOนเร่ืองสะดวกและง.ายดายมาก ทําใหG เกิดสื่อท่ี
หลากหลายประเภทท่ีจะตอบสนองการประกอบกิจกรรมนันทนาการมากข้ึน นอกเหนือจากรายการ
โทรทัศน$ในอดีตท่ีไดGรับความสนใจเปOนอย.างมาก ซึ่งรายการท่ีไดGรับความนิยมต้ังแต.อดีตถึงปcจจุบันคง
ไดGแก. รายการละครซึ่งละคร นับว.าเปOนรายการท่ีไดGรับความสนใจจากผูG ชมมากรายการหน่ึง ท้ังน้ี
เน่ืองจากละครโทรทัศน$เปOนการน าเร่ืองราวความเปOนจริงในสังคมมาเสนอ โดยอาศัยตัวแสดงเปOนผูG
ถ.ายทอดบทบาทน้ันๆ ใหGผูGชมไดGรับรูG เม่ือผูGชมรับรูGก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต.อละครสะทGอนสังคม  

ดังน้ันจึงเปOนสิ่งท่ีน.าสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมละครไทยของผูGชมโดย
ผูGวิจัยสนใจศึกษาเพ่ือสํารวจกลุ.มผูGบริโภคท่ีมีช.วงอายุโดยเฉลี่ยของกลุ.มวัยรุ.นต้ังแต. 18 ปU จนถึง 24 ปU 
ซึ่งเปOนวัยท่ีกําลังศึกษาเล.าเรียน และมีพัฒนาการทางดGานความคิด จิตใจ อารมณ$ สังคมและ
พฤติกรรม และผลท่ีไดGจะสามารถเขGาใจและเปOนขGอมูลใหGกับผูGผลิตดGานเน้ือหาละคร รายการบันเทิง
ทราบถึงความสนใจ และยังสามารถยืนยันเชิงสถิตไดGอย.างชัดเจนมาก  

 
แนวคิดและทฤษฎี 

การวิจัยเร่ือง : การเป}ดรับสื่อละครไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
มีทฤษฎีที่เก่ียวข�องดังนี้  
1. แนวคิดเก่ียวกับสื่อโทรทัศน� 

  สื่อโทรทัศน$เปOนเคร่ืองมือการสื่อสารไปสู.มวลชนในสังคม และเปOนศูนย$กลางในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน สื่อโทรทัศน$จึงมีบทบาทสําคัญเน่ืองจากเปOนสื่อท่ีใกลGตัวสามารถทําใหGผูGรับชมสามารถ
รับรูGไดGทั้งภาพและเสียงสามรถสรGางความบันเทิง และรับชมเร่ืองราวขGอมูลข.าวสารไดGชัดเจอเขGาใจมาก
ข้ึน ซึ่งสามารถสอดแทรกสาระบางอย.างจะทาใหGน.าสนใจมากข้ึน เช.น บางรายการในโทรทัศน$ก็แทรก
อารมณ$และความรูGสึกเพ่ือสรGางสีสันใหGกับเน้ือหาท่ีนําเสนอไดG  
  ลักษณะของสื่อโทรทัศน$สามารถสรุปไดGดังน้ี (1) เปOนสื่อท่ีเขGาถึงไดGง.าย มีท้ังภาพและเสียง
ปรากฏใหGผูGชมเขGาใจไดGง.าย (2) ความรวดเร็วทําใหGผูGรับชมต่ืนเตGน อยากรูG อยากเห็น และอาจจะเกิด
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ความสนุกสนาน (3)เกิดความใกลGชิดสามารถรับชมท่ีบGานและเกิดความรูGสึกสะดวกสบาย ผ.อนคลาย 
(อรนุช เลิศจรรยารักษ$, 2541) 

2. แนวคิดเก่ียวกับละครไทย 
  ละครคือการสรGางเร่ืองราว จําลองเหตุการณ$ สรGางจินตนาการเปOนท่ีน.าสนใจ ละครท่ี
นําเสนออยู.ทั่วไปอาจเปOนเร่ืองราวสั้นๆหรืออาจมีความยาวเร่ืองราวของคนหลายช.วงอายุก็ไดG เร่ืองราว
ของละครโทรทัศน$มีอยู.หลายประเภท เช.น ละครชีวิต ละครสืบสวน ละครสะเทือนใจ ละคร
ประวัติศาสตร$ ละครตลก ละครผจญภัย เปOนตGน ซึ่งแนวละครไทยส.วนใหญ.จะเปOนแบบ Farce (ละคร
ตลก) ละครประเภทน้ีเน้ือเร่ืองจะเปOนเร่ืองตลก ขบขันโดยไม.ไดGมุ.งหวังจะใหGสาระอะไรผสมกับแนว 
Fantasy (ละครท่ีเปOนเพGอฝcน) ไม.ตรงกับความเปOนจริงในสังคมหรือจินตนาการตามนิยายรูปแบบของ
ละครโทรทัศน$น้ีบางคร้ังอาจจะผสมปนเปกันไดGหรือละครเร่ืองหน่ึงมีหลายรูปแบบ เช.น เร่ืองสืบสวน-
สอบสวน อาจจะออกมาในรูปของละครสะเทือนขวัญ(Thriller) หรือออกมาในรูปแบบของละครตลก 
(Comedy) 

3. แนวคิดการเปkดรับสื่อ  
  การสื่อสารท่ีเปOนตัวกําหนดความสําเร็จหรือลGมเหลวของการส.งสารไปยังผูGรับสาร ซึ่งเปOน
กระบวนการเลือกรับสารแตกต.างกันไปตามประสบการณ$ ความตGองการ ความเช่ือ ทัศนคติและ
ความรูGสึกนึกคิดท่ีแตกต.างกัน เพราะฉะน้ันกระบวนการเลือกสรรสารผ.านสื่อต.าง ๆ เปรียบเสมือน
เค ร่ือ งก รอ งส ารใน การ รับ รูG ข อ งม นุ ษ ย$ เราซึ่ งป ระกอบ ดG วยก ารกลั่ น ก รอ ง 3 ช้ั น ดั ง น้ี 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533) (1) การเป}ดรับหรือเลือกเป}ดรับในสิ่งท่ีตัวเองสนใจ (2) 
เลือกรับรูGและตีความตามทัศนคติของตนเอง (3) ผูGรับสารเกิดกระบวนการเลือกการจดจําเฉพาะท่ีผูGรับ
สารสนใจ ตามแนวคิดของ Adam Defleur (1966) มนุษย$มีความแตกต.างกันดGวยเร่ืองบุคลิกภาพ 
สภาพแวดลGอม และภูมิหลังมีผลต.อพฤติกรรมการรับรูGต.อส.งเรGาท่ีแตกต.างกัน  
  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

สินนภา ภู.สว.าง (2544) ไดGศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ$ระหว.างการเป}ดรับข.าวสารทัศนคติ และ
การแต.งกายตามแฟช่ันของวัยรุ.นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ.มตัวอย.างท่ีใชGเปOนนักศึกษา 400 คน 
ผลการวิจัยพบว.า (1) เพศ อายุ การศึกษา รายไดGแตกต.างกัน การเป}ดรับข.าวสาร เก่ียวกับแฟช่ัน
แตกต.างกัน (2) การเป}ดรับข.าวสารเก่ียวกับแฟช่ันการแต.งกาย มีความสัมพันธ$เชิงบวกทัศนคติ
เก่ียวกับแฟช่ันการแต.งกาย (3) การเป}ดรับข.าวสารเก่ียวกับแฟช่ันการแต.งกายมีความสัมพันธ$เชิงบวก
กับการแต.งกายตามแฟช่ัน (4) ทัศนคติเก่ียวกับแฟช่ัน มีความสัมพันธ$เชิงบวกกับการแต.งกายตาม
แฟช่ัน (5) ทัศนคติ คือ ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายการแต.งกายตามแฟช่ันไดGดีที่สุด ผูGวิจัยไดGนํามาใชGเปOน
แนวทางเร่ืองความสัมพันธ$ การแต.งกายจากการเป}ดรับข.าวสารและการเลียนแบบแฟช่ันการแต.งกาย
จากสื่อ 

สมฤทัย กล.อมนGอย (2547) ไดGศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเป}ดรับชมและการเลียนแบบสื่อ
ละครโทรทัศน$หลังข.าวภาคค.าช.อง 7 สี ของกลุ.มวัยรุ.นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชGแบบสอบถาม
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เปOนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขGอมูลจากกลุ.มตัวอย.าง ผลการวิจัยพบว.าดGานพฤติกรรมจะเลือก
รับชมละครโทรทัศน$เพ่ือผันผ.อนและคลายเครียดโดยเลือกรับชมละครโทรทัศน$ ท่ีดารานาแสดงของ
แต.ละเร่ือง ชอบละครประเภทชีวิตรักโรแมนติกดGานค.านิยมจะเลียนแบบดGานความกตัญ¥ูรูGคุณ 
ศักด์ิศรีชายหญิง โดยภาพรวมแลGวการเลียนแบบดGานพฤติกรรมอยู.ในระดับปานกลาง ผูGวิจัยไดG
นํามาใชGเปOนแนวทางเร่ืองการเป}ดรับสื่อและอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต.อการรับชมสื่อ
ผ.านโทรทัศน$และสื่อ 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการเป}ดรับสื่อโทรทัศน$รายการละครของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของนักศึกษาท่ีดูรายการละครไทยของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

วิจัยเร่ือง สื่อการเป}ดรับสื่อละครไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใน 
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 
1. ประชากรและกลุ�มตัวอย� 
  1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 400 คน  
2. เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
   การวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยผูGวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับนักศึกษามห

วิทยาลัยกรุงเพทธนบุรี แบบสอบถามออกเปOน 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เปOนคําถามเก่ียวกับลักษระ
ประชากรของกลุ.มตัวอย.าง ไดGแก. เพศ อายุ ระดับช้ันการศึกษา ตอนท่ี 2 เปOนคําถามเก่ียวกับ 
พฤติกรรมการดูรายการละครผ.านสื่อ  

3. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผูGวิจัยเปOนผูGรวบรวมขGอมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยถามนักศึกษาท่ัวๆไป

ท่ีพบโดยเลือกสถานท่ีทั้งหมด 2 สถานท่ีคือ (1) บริเวณโรงอาหาร (2) บริเวณช้ันเรียน  
4. การวิเคราะห�ข�อมูล 
 หลังจากเก็บขGอมูลเรียบรGอยแลGว ผูGวิจัยลงรหัสและใชGโปรแกรมคอมพิวเตอร$สําเร็จรูป 

SPSS for Windows โดยสถิติท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล ประกอบดGวย 1. สถิติพรรณนา เพ่ืออธิบาย
ปcจจัยดGานลักษณะประชากรของ นักศึกษา อายุ และรับดับช้ันการศึกษา ขGอมูล พฤติกรรมการดูละคร
โทรทัศน$โดยใชGค.าสถิติเก่ียวกับการแจกแจงความถ่ี ค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ย และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของ สมมติฐานขGอท่ี 1 2. สถิติอGางอิง ใชGในการทดสอบความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามใน สมมติฐานต.างๆ โดยคํานึงถึงระดับการวัดของตัวแปรตามสมมติฐานขGอมูลต.างๆ ว.ามี 
ความสัมพันธ$กันหรือไม. โดยใชGt-test ทดสอบสมมติฐานขGอท่ี 1 
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ผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย  
สรุปการทดสอบสมมุติฐาน ดังน้ี สมมุติฐาน ลักษณะประชากรของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครมี ความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ผลการทดสอบความสัมพันธ$
ของพฤติกรรมการดูรายการละครทางตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว.า  

ตามเพศ 
(1) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครดGานจํานวน เคร่ืองรับ

ในครอบครัวมีความสัมพันธ$กัน (2) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการ
ละครดGานการดู ละครมีความสัมพันธ$กัน (3) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดู
รายการละครทางดGานการดู ท่ีไหนไม.มีความสัมพันธ$กัน (4) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับ
พฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานดูละคร บ.อยเพียงใดใน 1 สัปดาห$มีความสัมพันธ$กัน (5) เพศ
ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGาน ระยะเวลาในการชมละคร
โดยเฉลี่ยแต.ละวันนานเท.าไหร.ไม.มีความสัมพันธ$กัน (6) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับ
พฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานการ สนใจเป}ดดูละครไม.มีความสัมพันธ$กัน  

(7) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานการดู ละคร
กับใครไม.มีความสัมพันธ$กัน (8)เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละคร
ทางดGานการ พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวถึงครอบครัวถึงเร่ืองราวในละครท้ังขณะชมและ เวลาอ่ืนๆ
ไม.มีความสัมพันธ$กัน (9) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGาน
ลักษณะ การดูละครของท.านมีความสัมพันธ$กัน (10) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรม
การดูรายการละครทางดGานลักษณะ เน้ือหาของละครท่ีท.านชอบมากท่ีสุดไม.มีความสัมพันธ$กัน 63 
(11) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานความถ่ี ในการดู
ละครไม.มีความสัมพันธ$กัน (12) เพศของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละคร
ทางดGานในช.วง เวลา 3เดือนท่ีผ.านมา ท.านติดตามดูละครก่ีเร่ืองไม.มีความสัมพันธ$กัน  

ตามอายุ  
(1) อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานจํานวน 

เคร่ืองรับในครอบครัวไม.มีความสัมพันธ$กัน (2) อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดู
รายการละครทางดGานการดู ละครไม.มีความสัมพันธ$กัน (3) อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับ
พฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานการดู ท่ีไหนมีความสัมพันธ$กัน (4) อายุของนักศึกษาท่ีมี
ความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานดูละคร บ.อยเพียงใดใน 1 สัปดาห$ไม.มี
ความสัมพันธ$กัน (5) อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGาน 
ระยะเวลาในการชมละครโดยเฉลี่ยแต.ละวันนานเท.าไหร.มีความสัมพันธ$กัน (6) อายุของนักศึกษาท่ีมี
ความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานการ สนใจเป}ดดูละครมีความสัมพันธ$กัน (7) 
อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานการดู ละครกับใครไม.มี
ความสัมพันธ$กัน (8) อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานการ 
พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวถึงครอบครัวถึงเร่ืองราวในละครท้ังขณะชมและ เวลาอ่ืนๆไม.มี
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ความสัมพันธ$กัน (9) อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGาน
ลักษณะ การดูละครของท.านมีความสัมพันธ$กัน (10) อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรม
การดูรายการละครทางดGานลักษณะ เน้ือหาของละครท่ีท.านชอบมากท่ีสุดไม.มีความสัมพันธ$กัน (11) 
อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทางดGานความถ่ี ในการดูละครไม.มี
ความสัมพันธ$กัน 64 (12) อายุของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละคร
ทางดGานในช.วง เวลา 3เดือนท่ีผ.านมา ท.านติดตามดูละครก่ีเร่ืองไม.มีความสัมพันธ$กัน  

ตามระดับการศึกษา  
(1) ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ดGาน

จํานวนเคร่ืองรับในครอบครัวไม.มีความสัมพันธ$กัน (2)ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$
กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ดGานการดูละครผ.านสื่อโทรทัศน$มีความสัมพันธ$กัน (3) ระดับ
การศึกษา ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ดGานการดูท่ีไหนมี
ความสัมพันธ$กัน (4) ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละคร
ทาง ดGานดูละครบ.อยเพียงใดใน1 สัปดาห$มีความสัมพันธ$กัน (5)ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ีมี
ความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ดGานระยะเวลาในการชมละครโดยเฉลี่ยแต.ละวัน
นานเท.าไหร.มีความสัมพันธ$กัน (6) ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดู
รายการละครทาง ดGานการสนใจเป}ดดูละครไม.มีความสัมพันธ$กัน (7) ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ี
มีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ดGานการดูละครกับใครไม.มีความสัมพันธ$กัน (8) 
ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ดGานการพูดคุย
กับสมาชิกในครอบครัวถึงครอบครัวถึงเร่ืองราวในละครท้ังขณะ ชมและเวลาอ่ืนๆไม.มีความสัมพันธ$
กัน (9) ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ดGาน
ลักษณะการดูละครของท.านมีความสัมพันธ$กัน (10) ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$
กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ดGานลักษณะเน้ือหาของละครท่ีท.านชอบมากท่ีสุดไม.มี
ความสัมพันธ$กัน (11) ระดับการศึกษา ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการ
ละครทาง ดGานความถ่ีในการดูละครมีความสัมพันธ$กัน (12) ระดับการศึกษาของนักศึกษาท่ีมี
ความสัมพันธ$กับพฤติกรรมการดูรายการละครทาง ดGานในช.วงเวลา3เดือนท่ีผ.านมา ท.านติดตามดู
ละครก่ีเร่ืองมีความสัมพันธ$กัน 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาต.อยอดในกลุ.มประชากรท่ีหลากหลายมากข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาดGานเน้ือหารายการละครมากข้ึนว.ากลุ.มประชากรแต.ละกลุ.มมีความสนใจ

บริโภครายการละครประเภทใด และรับชมรายการละครเร่ืองใดมากท่ีสุด เพ่ือผลท่ีไดGจะนําไปสู.การ
พัฒนาเน้ือหาท่ียังไม.ไดGรับความนิยมมากข้ึน  
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การศึกษาทัศนคติของผู�สื่อข�าวต�อนักประชาสัมพันธ�และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ� 
ขององค�กรภาครัฐ 

The attitude of reporters on public relations and media relations 
activities of the Organization of authority 

 
หฤทัย ปcญญาวุธตระกูล 

อาจารย$ประจําคณะนิเทศาสตร$  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาทัศนคติของผูGสื่อข.าวต.อนักประชาสัมพันธ$และกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ$ขององค$กรภาครัฐ เปOนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาทัศนคติของสื่อมวลชนต.อ
นักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ และการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ โดยใชG
แบบสอบถามเปOนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขGอมูล กลุ.มตัวอย.างผูGสื่อข.าว ท้ังหมด 327 คน 

ผลการวิจัยพบว.า เพศหญิงมากท่ีสุด รGอยละ 57.16 จบการศึกษาศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชานิเทศศาสตร$ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร$ มากท่ีสุด มีอายุงาน ระหว.าง 1-5 ปU มากท่ีสุด 
และสังกัดหน.วยงานโทรทัศน$มากท่ีสุด ดังน้ี (1) ทัศนคติของผูGสื่อข.าวต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กร
ของรัฐในเชิงบวกโดยกลุ.มตัวอย.างมีความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุดใน 2 ดGาน คือ อาชีพนัก
ประชาสัมพันธ$ของหน.วยงานภาครัฐเปOนอาชีพท่ีช.วยส.งเสริมภาพลักษณ$ขององค$กร (2) ทัศนคติของ
ผูGสื่อข.าวต.อกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ มีบทบาทสําคัญเพราะทําใหGผูGสื่อข.าวพบกับแหล.งข.าวไดG
โดยตรง และสามารถสอบถามกับแหล.งข.าวไดGโดยตรง และผูGสื่อข.าวสามารถสรGางความสัมพันธ$อันดี
กับผูGบริหาร นักประชาสัมพันธ$ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ท่ีผูGสื่อข.าวเห็นว.ามีความสําคัญมาก
ท่ีสุด คือ การจัดใหGสื่อมวลชนหรือนักข.าวมีโอกาสไดGพบผูGบริหารเปOนประจํา  
คําสําคญั: ทัศนคติ ผูGสื่อข.าว นักประชาสัมพันธ$ กิจกรรมสือ่มวลชนสัมพันธ$ 
 

Abstract 
The Research of attitude of reporters on public relations and media relations 

activities of the Organization of authority. The survey aims to study the attitude of 
the press towards public relations organization in the state. And media relations 
activities in public organizations. The questionnaire was used to collect data. All 327 
samples reporter 
 The research found that Most female 57.16 percent graduated higher 
education in the fields of communication, journalism, journalism, most aged between 
1-5 years and the Division for most TVs (1) The attitude of journalists towards the 
organization of public relations. the positive samples had positive reviews in the two 
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areas is a professional PR agency experience. The state is promoting the professional 
image of the organization, (2) the attitude of journalists, media relations activities. 
Because of the important role journalists with sources directly. You can contact the 
source directly. And journalists can build a good relationship with the management. 
Public Relations Officer And Associated Press reporter that the most important is to 
ensure that journalists or media executives have the opportunity to meet on a 
regular basis. 
Keywords: Attitude, Reporters, Public relations, media relations  
 
บทนํา 

ความเปCนมาและความสาํคญัของปEญหา 
การประชาสัมพันธ$ขององค$กรในภาครัฐ สิ่งสําคัญและจําเปOนอย.างย่ิงท่ีจะตGองกระทํา คือ 

การบอกกล.าวช้ีแจงใหGประชาชนมีความรูG ความเขGาใจในองค$กรอย.างถ.องแทG การประชาสัมพันธ$จึง
ตGองอาศัยการเผยแพร.ข.าวสารหรือกระจายข.าวสาร การติดต.อสื่อสารประชาสัมพันธ$กับกลุ.ม
ประชาชนต.างๆ ตGองใชGเคร่ืองมือในการสื่อสารหลายหลายวิธี นักประชาสัมพันธ$กับสื่อมวลชนจึงมี
ความเก่ียวขGองสัมพันธ$และมีความจําเปOนตGองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันนักประชาสัมพันธ$เองก็
จําเปOนตGองอาศัยสื่อมวลชนเปOนสื่อหรือช.องทางในการเผยแพร.ข.าวสารองค$การของตนเองเพ่ือหวังใหG 
ประชาชนไดGรูGและสรGางความเขGาใจ อันจะก.อใหGเกิดภาพพจน$ท่ีดีแก.องค$การในขณะเดียวกัน 
สื่อมวลชนก็ตGองอาศัยนักประชาสัมพันธ$เปOนแหล.งข.าวท่ีจะนํา มาเผยแพร.เพ่ือใหGสาธารณชนรับรูG มี
ความเขGาใจในเหตุการณ$ต.างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

นักประชาสัมพันธ$จะตGองเขGาใจว.า สิ่งสําคัญของการใหGข.าวแก.สื่อมวลชน คือ การใหG
ขGอเท็จจริงอย.างตรงไปตรงมา ยุติธรรม และเป}ดเผย ส.วนข.าวสารท่ีนักประชาสัมพันธ$นําเสนอไปน้ัน
จะไดGรับการเป}ดเผยหรือไม.น้ันข้ึนอยู.กับการตัดสินใจของสื่อมวลชน ประการหน่ึงของการสรGาง
ความสัมพันธ$เพ่ืองานประชาสัมพันธ$ คือ ความสนิทสนมหรือความคุGนเคยเปOนการส.วนตัวกับ
สื่อมวลชนซึ่งสามารถนํามาใชGประโยชน$ไดGกับการดําเนินงาน องค$การหรือสถาบันบางแห.งยังคงใชGวิธี
ว.าจGางนักข.าวหรือสื่อมวลชนท่ีมี ช่ือเสียงเปOนท่ี รูG จัก หรือมีความสนิทสนมคุGนเคยมาเปOนนัก
ประชาสัมพันธ$ ขององค$การ เพ่ือใชGประโยชน$จากความสัมพันธ$ท่ีเคยมีในองค$การมาดําเนินการ
ประชาสัมพันธ$ใหGบรรลุเป�าหมาย  

อย.างไรก็ตาม แนวโนGมของความร.วมมือในปcจจุบันเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป สื่อมวลชนและนัก
ประชาสัมพันธ$ต.างมีความร.วมมือในเร่ืองของการเผยแพร ข.าวสารมากข้ึน สื่อมวลชนเองก็มีความยินดี
และเต็มใจท่ีจะช.วยเผยแพร.ข.าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ$ใหGแก.องค$กรต.างๆ จึงศึกษาเร่ืองทัศนคติของ
ผูGสื่อข.าวต.อนักประชาสัมพันธ$และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ขององค$กรภาครัฐ เพ่ือนําผลท่ีไดGจาก
การศึกษาไปใหGนักประชาสัมพันธ$ขององค$กรภาครัฐไดGนําไปปรับใชGกับการดําเนินกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ$ใหGตรงกับความตGองการของสื่อมวลชน และพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงใหGทันกับโลกยุคปcจจุบัน  
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ปEญหานําวิจัย 
1. สื่อมวลชนมีทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐอย.างไร  
2. สื่อมวลชนมีทศันคติต.อการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐอย.างไร 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของสื่อมวลชนต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ  
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ 
 

สมมุติฐาน 
1. ผูGสื่อข.าวท่ีมี เพศ อายุงาน แตกต.างกันมีทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ 
2. ผูGสื่อข.าวท่ีมี เพศ อายุงาน แตกต.างกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรม

สื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ 
3. ผูGสื่อข.าวสายต.างกันมีทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐแตกต.างกัน 
4. ผูGสื่อข.าวสายต.างกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ใน

องค$กรของรัฐ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากร คือ ผูGสื่อข.าวในประเทศไทย ประจําปU พ.ศ. 2561 (ฐานขGอมูลสมาชิกของสมาคม

นักข.าวและนักหนังสือพิมพ$แห.งประเทศไทย) จํานวน 2,303 คน  
กลุ.มตัวอย.าง จากตารางกลุ.มตัวอย.างของเครซี่และมอร$แกน (Krejcie and Morgan) ระดับ

ความคลาดคลื่น 5% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ประชากร 2,303 คน ขนาดตัวอย.างท่ีเหมาะสม คือ 
327 คน โดยใชGวิธีสุ.มตัวอย.างโดยการนําแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน$กระจายกับกลุ.ม
ผูGสื่อข.าว 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

การวิจัยเชิงสํารวจโดยการใชGแบบสอบถาม โดยใชGแบบสอบถามเปOนเคร่ืองมือในการวิจัย 
แบ.งเน้ือหาออกเปOน 4 ส.วน ไดGแก. (1) คําถามเก่ียวกับขGอมูลท่ัวไปของผูGตอบแบบสอบถาม (2) คําถาม
เก่ียวกับทัศนคติของสื่อมวลชนต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ และ(3) คําถามเก่ียวกับทัศนคติ
ของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ 

  
การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ใชGแบบสอบถามโดยส.งดGวยตนเอง และแบบสอบถามออนไลน$กระจายกับกลุ.มผูGสื่อข.าว  
ดGวยกันเองอีกทอดหน่ึง 
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การวิเคราะห�ข�อมูล  
1. วิเคราะห$ขGอมูลเชิงสถิติพรรณนา หาค.ารGอยละ นําขGอมูลท่ีไดGมาแจกแจงความถ่ีเพ่ืออธิบาย

ตัวแปร  
1.1 วิเคราะห$ขGอมูลท่ีเก่ียวกับลักษณะกลุ.มตัวอย.าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบ

การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหน.งหนGาท่ี วิเคราะห$โดยการแจกแจงความถ่ี ความรGอยละ 
และค.าเฉลี่ย 

1.2 ทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ วิเคราะห$โดยการแจกแจงความถ่ี 
ความรGอยละ และค.าเฉลี่ย 

1.3 ทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ 
วิเคราะห$โดยการแจกแจงความถ่ี ความรGอยละ และค.าเฉลี่ย 

2. การทดสอบสมมติฐานใชGสถิติอGางอิง T-test และ ANOVA ในการทดสอบสมมุติฐาน  
 สมมติฐานขGอท่ี 1 ผูGสื่อข.าวท่ีมี เพศ อายุงาน แตกต.างกันมีทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$

ในองค$กรของรัฐ 
 สมมติฐานขGอท่ี 2 ผูGสื่อข.าวท่ีมี เพศ อายุงาน แตกต.างกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการ

จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ 
 สมมติฐานขGอท่ี 3 ผูGสื่อข.าวสายต.างกันมีทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ

แตกต.างกัน 
 สมมติฐานขGอท่ี 4 ผูGสื่อข.าวสายต.างกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรม

สื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ 
 
ผลการวิจัย 
 จากกลุ.มตัวอย.างผูGสื่อข.าวท้ังหมด 327 คน พบว.าเปOนเพศหญิง รGอยละ 57.16 เพศชาย รGอย
ละ 42.84 อายุเฉลี่ยของกลุ.ม ตัวอย.าง คือ 35 ปU  กลุ.ม ตัวอย.างท้ั งหมดจบการศึกษาศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร$/สื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร$/ มากท่ีสุด โดยมีอายุงาน 
ระหว.าง 1-5 ปU  มากท่ีสุด รองลงมาอายุงานระหว.าง 6-10 ปU  และอายุงานระหว.าง 11-15 ปU 
ตามลําดับ และสังกัดหน.วยงานโทรทัศน$มากท่ีสุด รองลงมาเปOนผูGสื่อข.าวสังกัดหนังสือพิมพ$ 
 
 ส�วนท่ี 1 ทัศนคติของผู�สื่อข�าวต�อนักประชาสัมพันธ�ในองค�กรของรัฐ 
 กลุ.มผูGสื่อข.าวมีทัศนคติต.ออาชีพนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ มีค.าเฉลี่ย 4.21 ซึ่งมี
ทัศนคติ เชิงบวกต.ออาชีพนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรภาครัฐ โดยกลุ.มตัวอย.างมีความคิดเห็นเชิงบวก
มากท่ีสุดใน 2 ดGาน คือ อาชีพนักประชาสัมพันธ$ของหน.วยงานภาครัฐเปOนอาชีพท่ีช.วยส.งเสริม
ภาพลักษณ$ขององค$กร และอาชีพนักประชาสัมพันธ$เปOนอาชีพท่ีตGองเรียนรูGจิตใจของผูGคน โดยมี
ค.าเฉลี่ย 4.43 รองลงมานักประชาสัมพันธ$ตGองมีจิตใจบริการ โดยมีค.าเฉลี่ย 4.23  
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 กลุ.มผูGสื่อข.าวมีทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ มีค.าเฉลี่ยรวม 4.54 มีทัศนคติ
เชิงบวกต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรภาครัฐ โดยกลุ.มตัวอย.างมีความคิดเห็นว.า นักประชาสัมพันธ$มี
ความรูG เขGาใจองค$กรของตนเองไดGอย.างลึกซึ้ง และเปOนผูGตอบสนองความตGองการของนักข.าวไดGอย.าง
รวดเร็ว และนักข.าวมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว.า นักประชาสัมพันธ$ควรมีคุณสมบัติเฉพาะหลากหลาย
อย.างเพ่ือใหGการทํางานประชาสัมพันธ$เปOนไปอย.างมีประสิทธิผล โดยปcจจัยท่ีผูGสื่อข.าวคิดว.ามี
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ การมี มนุษย$สัมพันธ$ และการความร.วมมือในการทําข.าว 
 
 ส�วนท่ี 2 ทัศนคติของผู�สื่อข�าวต�อกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ�  
 กลุ.มตัวอย.างสื่อมวลชนมีทัศนคติต.อกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ มีค.าเฉลี่ยรวม 3.78 โดยกลุ.ม
ตัวอย.างพบว.า กลุ.มตัวอย.าง ค.าเฉลี่ย 4.11 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ทําใหGผูGสื่อข.าวพบกับแหล.งข.าว
ไดGโดยตรง และสามารถสอบถามกับแหล.งข.าวไดGโดยตรง รองลงมาคือ ผูGสื่อข.าวสามารถสรGาง
ความสัมพันธ$อันดีกับนักประชาสัมพันธ$ ค.าเฉลี่ย 4.36 ผลการวิจัย พบว.า กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$
ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด คือ การจัดใหGสื่อมวลชนหรือนักข.าวมีโอกาสไดGพบผูGบริหารเปOนประจํา มี
ค.าเฉลี่ย 4.71 รองลงมา การแถลงข.าว ค.าเฉลี่ย 4.57 การสัมมนา ค.าเฉลี่ย 4.41 การสัมภาษณ$ 
ค.าเฉลี่ย 4.21 และการจัด press tout 4.16 ตามลําดับ 
 

ส�วนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข�อท่ี 1 ผูGสื่อข.าวท่ีมี เพศ อายุงาน แตกต.างกันมีทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ใน
องค$กรของรัฐ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ผูGสื่อข.าวท่ีมี เพศ อายุงาน แตกต.างกันมีทัศนคติต.อนัก
ประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ มีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ไม.แตกต.างกัน ซึ่ง
ไม.ตรงกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานข�อท่ี 2 ผูGสื่อข.าวท่ีมี เพศ อายุงาน แตกต.างกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัด
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ผูGสื่อข.าวท่ีมี เพศ อายุงาน แตกต.างกันมีทัศนคติของ
สื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ มีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติของ
สื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐไม.แตกต.างกัน ซึ่งไม.ตรงกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานข�อท่ี 3 ผูGสื่อข.าวสายต.างกันมีทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ
แตกต.างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ผูGสื่อข.าวสายต.างกันมีทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ใน
องค$กรของรัฐไม.แตกต.างกัน ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติต.อนักประชาสัมพันธ$ไม.แตกต.างกัน ซึ่งไม.
ตรงกับสมมติฐาน 

สมมติฐานข�อท่ี 4 ผูGสื่อข.าวสายต.างกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัดกิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ$ในองค$กรของรัฐ  
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 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ผูGสื่อข.าวสายต.างกันมีทัศนคติของสื่อมวลชนกับการจัด
กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ในองค$กรของรัฐไม.แตกต.างกัน ซึ่งไม.ตรงกับสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามประเด็น (1) ทัศนคติของผูGสื่อข.าวท่ีมีต.อนักประชาสัมพันธ$ใน
หน.วยงานภาครัฐ และ (2) ทัศนคติของผูGสื่อข.าวต.อกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ของหน.วยงานภาครัฐ 
 
 ทัศนคติของผู�สื่อข�าวท่ีมีต�อนักประชาสัมพันธ�ในหน�วยงานภาครัฐ 
 จากการวิจัย พบว.า ผูGสื่อข.าวมีทัศนคติท่ีดีต.อนักประชาสัมพันธ$ในหน.วยงานภาครัฐ อาชีพ 
นักประชาสัมพันธ$ภาครัฐมีบทบาทสําคัญอย.างมาก ในการเผยแพร.ขGอมูลข.าวสาร ใหGความรูG และสรGาง
ความเขGาใจเก่ียวกับองค$กร โดยนักประชาสัมพันธ$หน.วยงานภาครัฐยังสรGางภาพลักษณ$ท่ีดีข้ึนใหGกับ
องค$กรอีกดGวย ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของทิพย$อาภรณ$ ย้ิมละมัย (2552) ผูGสื่อข.าวมีทัศนคติใน
แนวโนGมท่ีดีข้ึนกับ นักประชาสัมพันธ$ และอาชีพนักประชาสัมพันธ$เปOนอาชีพท่ีมีคุณค.าเท.ากับๆ กับ
อาชีพสื่อมวลชน ซึ่งแตกต.างจากงานวิจัยในอดีต เช.น ลักษณา สตะเวทิน และคณะ (2530) ท่ีศึกษา
เร่ือง “ทัศนคติของสื่อมวลชนและ นักประชาสัมพันธ$ในการทํางานร.วมกันดGานข.าวสาร” ผลการวิจัย
พบว.า สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ$ ไดGจัดสถานภาพวิชาชีพสื่อมวลชนสูงกว.าวิชาชีพนัก
ประชาสัมพันธ$  
 นักประชาสัมพันธ$ภาครัฐมีบทบาทในการเผยแพร.ขGอมูลข.าวสาร ใหGความรูG และสรGางความ
เขGาใจเก่ียวกับองค$กร นักประชาสัมพันธ$จึงมีความจําเปOนตGองมีการพัฒนาความรูG และมีคุณสมบัติของ 
นักประชาสัมพันธ$ สอดคลGองกับ วิรัช ลภิรัตนกุล (2549) ว.า นักประชาสัมพันธ$หรือผูGท่ีทํางานดGาน 
การประชาสัมพันธ$จะตGองทําความเขGาใจ หรือศึกษาหาความรูGดGานสื่อมวลชนสัมพันธ$ ตGองรูGจักวิธีการ
เขียวข.าวประชาสัมพันธ$ในรูปแบบต.างๆ ตGองรูGจิตใจขอสื่อมวลชน ว.า เขาตGองการข.าวหรือไม.ตGองการ
ข.าวประเภทไหนอย.างไร ซึ่งสอดคลGองกับ Newson, D. and Siegfried, T. อGางอิงใน ทิพย$อาภรณ$ 
ย้ิมละมัย (2552) เร่ืองการเปOนนักประชาสัมพันธ$และการทําสื่อมวลชนสัมพันธ$ท่ีดีว.า (1) มีความ
ตรงไปตรงมา (2) ใหGบริการกับสื่อมวลชน ดGวยข.าวสารท่ีมีคุณค.า ถูกตGอง ตรงเวลา (3) อย.าอGอนวอน 
หรือจับผิด เพราะสื่อมวลชนมีจุดมุ.งหมายในการลงข.าวอยู.แลGว (4) อย.าส.งข.าวใหGสื่อมวลชนพรํ่าเพ่ือ 
หรือข.าวท่ีไม.มีความจําเปOน 
 
 ทัศนคติของผู�สื่อข�าวต�อกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ�ของหน�วยงานภาครัฐ 
 จากการผลการวิจัย พบว.า ทัศนคติของผูGสื่อข.าวต.อกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ มีผลในทิศ
ทางบวกเช.นเดียวกับทัศนคติท่ีดีต.อนักประชาสัมพันธ$ในหน.วยงานภาครัฐ ท่ีสรุปไดGว.า กิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ$มีความสําคัญท่ีจะทําใหGรูGความเคลื่อนไหวของหน.วยงาน และเปOนการสรGาง
ความสัมพันธ$ระหว.างสื่อมวลชน ผูGบริหาร และนักประชาสัมพันธ$ นอกจากน้ี กิจกรรมสื่อมวลชน
สัมพันธ$ ยังช.วยใหGสื่อมวลชนไดGซักถามขGอสงสัย หรือทําความเขGาใจเก่ียวกับประเด็นท่ีไม.ชัดเจนไดG
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โดยตรง โดยสื่อมวลชนเห็นว.า กิจกรรมสื่อมวลชนท่ีมีความสําคัญท่ีสุด คือ ไดGรับความรูG ไดGรับขGอมูล
ข.าวสารเผื่อไปเผยแพร.ต.อไปไดG ซึ่งสอดคลGองกับ งานวิจัยของทิพย$อาภรณ$ ย้ิมละมัย (2552) เร่ือง
ทัศนคติของผูGสื่อข.าวเศรษฐกิจท่ีมีต.ออาชีพการประชาสัมพันธ$ และกิจกรรมสื่อมวลชน ว.า กิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ$มีประโยชน$ต.อนักข.าวมาก และมีความจําเปOนต.อการทํางาน ผลจากการวิจัย
สอดคลGองกับแนวคิดของ วิรัช ลภิรัตนกุล (2549) ว.า สื่อมวลชนสัมพันธ$เปOนวิธีการหน่ึงของงาน
ประชาสัมพันธ$ ท่ีอาศัยสื่อมวลชนเปOนสื่อกลางในการกระจายขGอมูลข.าวสารขององค$กรสู.ประชาชน  

ผลการวิจัย พบว.า กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด คือ การจัดใหG
สื่อมวลชนหรือนักข.าวมีโอกาสไดGพบผูGบริหารเปOนประจํา รองลงมา การแถลงข.าว การสัมมนา การ
สัมภาษณ$ และการจัด ตามลําดับ ซึ่งในการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ผูGสื่อข.าว เห็นว.า บาง
กิจกรรม เช.น การจัดใหGไปต.างประเทศ อาจเปOนเร่ืองผลประโยชน$เขGามาเก่ียวขGองซึ่งเปOนขGอพ่ึงระวัง
ของนักประชาสัมพันธ$ในหน.วยงานภาครัฐ 

นอกจากน้ี จากการทดสอบสมมติฐาน ผูGสื่อข.าวท่ีมี เพศ อายุงาน มีทัศนคติท่ีไม.แตกต.างต.อ 
นักประชาสัมพันธ$และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ$ขององค$กรของภาครัฐ เพราะการปฏิบัติเท.าเทียม
กันของสื่อมวลชน ซึ่งทําใหGมีประสบการณ$และความเขGาใจต.อนักประชาสัมพันธ$และกิจกรรม
สื่อมวลชนสัมพันธ$ไม.แตกต.างกัน 
 

บรรณานุกรม 
กุลธิดา ธรรมวิภัชน$. (2542) ความเปCนนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ�กับบทบาทและลักษณะ

การดําเนินงานประชาสมัพันธ�ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ$ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร$ คณะนิเทศศาสตร$ จุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย 

ลักษณา สตะเวทิน. (2530) ทัศนคติของสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ�ในการทํางานร�วมกันด�าน
ข�าวสาร. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

วิรัช สภิรัตนกุล. (2549) การประชาสัมพันธ� ฉบับสมบูรณ�. พิมพ$คร้ังท่ี 11. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ$แห.งจุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย 

ทิพย$อาภรณ$ ย้ิมละมัย. (2552) ทัศนคติของผู�สื่อข�าวเศรษฐกิจท่ีมีต�ออาชีพการประชาสัมพันธ�และ
กิจกรรมสื่อมวลชน. วิทยานิพนธ$ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ$ 
คณะนิเทศศาสตร$ จุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย 

Jefkin, F.(1977). Planned Press and Public Relation. London: Internation Textbook 
Company. 

Newson, D. and Siegfried, T.(1987) Writing in public relations practice: form & style. 
Belmont, Calif. Wadsworth Pub. Co. 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
111 

 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติผู�สูงอายุด�วยสื่อใหม�ผ�านโซเชียลมีเดีย 
Communication Development Improving Quality of life  

of Elderly via Social Media 
 

สุนทรีย$ ชุ.มมงคล 
สาขานวัตกรรมการออกแบบและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษา 1) การใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูGสูงอายุ 2) บทบาทและความสําคัญของการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูGสูงอายุ  

การวิจัยเร่ืองน้ี ใชGวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดGวยการสัมภาษณ$เชิงลึกกับผูGใหGขGอมูล จํานวน  
6 คน ดGวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห$ขGอมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว.า 1) ผูGสูงอายุมีการ
ใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเร่ืองท่ัวไปกับกลุ.มเพ่ือนและ
สื่อสารเร่ืองสุขภาพกับผูGสูงอายุในครอบครัวดGวยการส.งขGอมูลผ.านโซเชียลมีเดีย คือ Line และ 
Facebook เพ่ือแบ.งปcนขGอมูลข.าวสารหรือสาระต.างๆ ท่ีเห็นว.าเก่ียวขGองกับการดูแลการป�องกันและ
การแกGไขปcญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูGสูงอายุ เพราะส.วนใหญ.ไม.มั่นใจในความรูG ความสามารถและ
ขGอมูลข.าวสารดGานสุขอนามัยของตนเอง และรูGสึกไม.คุGนเคยหรืออายกับการสื่อสารเพ่ือใหGขGอมูลดGาน
สุขภาพ และมีความคิดเห็นว.าการพูดคุยเร่ืองดูแลสุขภาพท้ังสภาพร.างกายและสภาพจิตใจควรพูดคุย
กับผูGสูงอายุ โดยใชGจิตวิทยาในการสื่อสาร และควรเปOนหนGาท่ีของผูGเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช.น แพทย$ 
พยาบาล และเห็นว.าการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียเพ่ือพูดคุยเร่ืองการดูแลสุขภาพกับผูGสูงอายุ ควรมี
การใหGความรูGและฝQกทักษะจนผูGสูงอายุมีความรูGความเขGาใจการใชGสื่อใหม.ท่ีมากพอ จึงจะทําใหGเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป�าหมายท่ีต้ังไวG 2) การใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมมีเดียมีบทบาทและ
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูGสูงอายุค.อนขGางมาก เน่ืองจากสามารถลดช.องว.างในการ
สื่อสารระหว.างสมาชิกในครอบครัวและผูGสูงอายุ แต.ผูGสูงอายุส.วนใหญ.จะขาดทักษะและประสบการณ$
ในการใชGงาน ขาดความเขGาใจในระบบการทํางานของสื่อใหม. นอกจากน้ีโซเชียลมีเดียยังมีขGอจํากัดใน
การใชGงานค.อนขGางมาก ทําใหGผูGสูงอายุบางรายมีปcญหาในการเขGาถึงขGอมูลข.าวสารดGานสุขอนามัย และ
การแสดงความคิดเห็นดGานการสื่อสารเร่ืองการดูแลสุขภาพท้ังทางดGานร.างกายและดGานจิตใจกับกลุ.ม
เพ่ือนผ.านโซเชียลมีเดีย 
คําสําคัญ: การสื่อสาร คุณภาพชีวิต ผูGสูงอายุ สื่อใหม. โซเชียลมีเดีย 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study 1) the use of new media via social 

media in communication for improving the quality of life of the elderly. 2) the role 
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and importance of using new media through social media for the development of 
quality of life of the elderly. 
 This is a qualitative research with in-depth interview with 6 informants by 
specific selection methods analyze descriptive data. The results of the study showed 
that 1) the elderly use new media via social media to communicate for the 
development of quality of life in general matters with friends and communicating 
health issues to the elderly in the family by sending information via social media 
such as line and facebook to share information or news concerning care, prevention 
and resolution of health problems that may occur to the elderly, because most are 
not confident in their knowledge ability and information on their own hygiene and 
feel unfamiliar or embarrassed with communication to provide health information. 
And also they believed that talking about health care, both physically and mentally 
should talk directly to the elderly by using psychology in communication and that it 
should be the duty of specialized experts such as doctors or nurses. Using new 
media via social media to discuss health care with the elderly should provide with 
knowledge and practice skills until the elderly have sufficient knowledge and 
understanding using new media, which will result in efficiency and effectiveness as 
set goals. 2) the use of new media through social wind media plays a very important 
role in the development of the quality of life for the elderly, because it can reduce 
the gap in communication between family members and the elderly, however most 
senior citizen usually lack of skills and experiences in using of the new media system. 
In addition, social media has a lot of limitations in using, which causing some elderly 
to access the hygiene information and expressing opinions on the health and 
psychological health care communication with friends through social media. 
Keywords: Communication Quality of Life Elderly New Media Social Media 
 
ความเปCนมาและความสําคัญของปEญหา 
  การสื่อสารเปOนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญย่ิงท่ีจะทําใหGคนต้ังแต. 2 คนข้ึนไป หรือกลุ.มหรือ
ครอบครัว หรือชุมชนน้ัน มีความเขGาใจในความหมายท่ีจะตGองการจะสื่อใหGถึงกัน และเม่ือใดก็ตามท่ี
การสื่อสารมีความบกพร.องไม.ว.าจะดGวยเหตุปcจจัยใด ย.อมทําใหGเกิดปcญหาตามมาอีกมากมาย เช.น เกิด
ความขัดแยGงระหว.าง บุคคล เกิดความไม.เขGาใจกันในครอบครัว เกิดความไม.สุขสงบภายในกลุ.ม เกิด
ความแตกแยกในสังคม ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีท้ังท่ีคิดคํานวณไดG และท่ีนับไม.ไดG เช.น ความรูGสึกทาง
ใจของบุคคลท่ีมีการสื่อสารระหว.างกัน หรือของกลุ.ม หรือความลGมเหลวของงานหรือกิจกรรมท่ีมุ.งจะ
ดําเนินการร.วมกัน การสื่อสารระหว.างผูGสูงอายุ กับผูGดูแลก็เช.นกัน ผูGสูงอายุไทยส.วนใหญ.ยังคงอาศัยใน
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ครอบครัวท่ีมีบุตรหลานเปOนผูGดูแลหลัก รวมท้ังยังมีคู.สมรสอาจเปOนสามีหรือภรรยาเปOนผูGดูแล อย.างไร
ก็ตาม การสื่อสารระหว.างผูGสูงอายุกับลูกหลาน หรือผูGดูแลน้ันพบว.ามีปcญหาเก่ียวขGอง ท่ีน.าสนใจหลาย
ประการท่ีทําใหGการสื่อสารน้ันลGมเหลว ไม.เปOนไปตามจุดมุ.งหมาย ของผูGท่ีจะตGองการจะสื่อสาร ท้ังน้ี
อาจเน่ืองจากเหตุปcจจัยตัวผูGสูงอายุและผูGดูแลหรือ ลูกหลาน 

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหGผูGสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
และไม.เปOนภาระของลูกหลานในอนาคต จะทําใหGที่ผูGสูงอายุสามารถดูตนเองไดGอย.างถูกตGอง ดังน้ันการ
สื่อสารจึงเปOนเคร่ืองมือสําคัญในการสื่อความเขGาใจ ขGอมูลต.างๆ หากสื่อสารไดGดี มีประสิทธิภาพ
นอกจากจะสามารถประสานงานต.างๆ กับผูGสูงอายุไดGอย.างราบร่ืนแลGว ยังช.วยลดความวิตกกังวล ลด
ความกลัว สรGางภาพความไวGวางใจใหGกับผูGสื่อสารท่ีจะช.วยสรGางบรรยากาศท่ีดีและลดช.องว.างในการ
สื่อสารกับผูGสูงอายุไดGดีข้ึน เน่ืองจากผูGสูงอายุส.วนใหญ.มีทัศนคติ ความเช่ือเก่ียวกับการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของแต.ละคนแตกต.างกัน ดังน้ัน หากการสื่อสารกับผูGสูงอายุเพ่ือตGองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูGสูงอายุใหGดีขึ้นจําเปOนตGองใหGผูGสูงอายุมีความรูG ความเขGาใจ จะสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองใน
ดGานใดบGาง เพ่ือช.วยป�องกันการติดต.อของโรคต.างๆ ท่ีเกิดจากการดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพไดG
อย.างถูกวิธีไดGดีขึ้น  

ปcจจุบันโลกกําลังเปลี่ยนผ.านเขGาสู.ยุคขGอมูลข.าวสาร (Information age) เนืองมาจากการ 
พั ฒ น าขอ งเท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ และก ารสื่ อ ส าร  (Information and communication 
technology) (กาญจนา แกGวเทพ และคณะ, 2550) ขGอมูลข.าวสารจึงเปOนทรัพยากรทางสังคมท่ีมีค.า
ของคนท่ัวไปในการเสริมสรGางความรูGความเขGาใจ ความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมเรืองใดเรืองหน่ึง
อันมีผลต.อการดํารงชีวิตในสังคม (สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2553) ปcจจุบันสื่อสังคม (Social media) 
เปOนแหล.งขGอมูลข.าวสารทีใหญ.ทีสุด ผูGใชGสื่อสังคมสามารถรับรูGขGอมูลเหตุการณ$ต.าง ๆ ไดGท่ัวโลก และ
สามารถกระทําไดGในเวลาอันรวดเร็ว ง.ายต.อการใชGงาน ไม.จํากัดแหล.งขGอมูล สามารถเช่ือมต.อไปยัง
ขGอมูลอ่ืน ๆ ไดG นอกจากน้ียังพบว.าสื่อสังคมมีคุณลักษณะของการสื่อสารแบบการแสวงหาขGอมูลตาม
ความสนใจของผูGใชG (Information pull) แตกต.างจากสื่อมวลชนประเภทอ่ืนท่ีผลักดันขGอมูลสู.
ประชาชน (Information push) สื่อสังคมเปOนสื่อทีควบคุมไดGโดยผูGใชGสามารถเป}ดรับข.าวสารที
ตGองการปฏิเสธขGอมูลข.าวสารทีไม.น.าสนใจไดGการเรียกหาขGอมูลสามารถกระทําไดGไม.จํากัดจํานวนใน
การเลือกเป}ดรับข.าวสาร รวมทังสามารถควบคุมขGอมูลข.าวสารทีตGองการเป}ดรับไดGมากกว.าสื่ออ่ืน ๆ 
(กาญจนา แกGวเทพ และคณะ, 2550) ประเทศไทยมีจํานวนผูGใชGสื่อสังคมเพ่ิมสูงข้ึนทุกปU และไดGเขGามา
เปOนส.วนหน่ึงในวิถีชีวิตประจําวันของทุกคนในประเทศอย.างหลีกเลี่ยงไม.ไดG ทังวัยเด็กวัยรุ.น วัยทํางาน 
ไม.เวGนแมGแต.วัยชราหรือกลุ.มผูGสูงอายุ 
 ความกGาวหนGาทางดGานวิทยาศาสตร$สุขภาพ และการแพทย$ส.งผลต.อการเปลี่ยนแปลงโครง 
สรGางประชากรท่ีมีการลดลงของอัตราการเกิด อัตราการตาย ทําใหGจํานวนประชากรสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน 
จากรายงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (กุศล สุนทรธาดา,2539) พบว.า
ในอนาคตอีก 10-15 ปU โลกผูGสูงอายุกําลังเติบโตข้ึนจนกลายเปOนสังคมขนาดใหญ. ซึงนอกจากประเทศ
ไทยแลGว สถานการณ$ดังกล.าวยังเกิดข้ึนกับหลายประเทศท่ัวโลกทังในแถบยุโรป สแกนดิเนเวีย และ



114 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ญี่ปุ�น สอดคลGองกับการประเมินสถานการณ$ขององค$การสหประชาชาติ (United Nations, 2012) ที
กล.าวถึงสถานการณ$ผูGสูงอายุในปU ค.ศ. 2001-2010 ว.าจะเปOนศตวรรษแห.งผูGสูงอายุ คือการมี
ประชากรอายุ 60 ปUข้ึนไปมากกว.ารGอยละ 11.50 เม่ือพิจารณาการสูงอายุตามระดับการพัฒนา
ประเทศพัฒนาแลGวจะมีสัดส.วนประชากรสูงอายุสูงถึงรGอยละ 22.50 ในขณะทีประเทศกําลังพัฒนามี
ประชากรสูงอายุอยู.ทีรGอยละ 9.10 ประเทศดGอยพัฒนาจะมีสัดส.วนผูGสูงอายุเพียงรGอยละ 5.40 ส.วน
ประเทศไทยประชากรสูงอายุอยู.ท่ีรGอยละ 13.90จึงเปOนช.วงทีประเทศไทยกําลังเปลี่ยนผ.านเขGาสู.สังคม
ผูGสูงอายุ (Aging society) จากขGอมูลการคาดประมาณประชากรไทยของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติระหว.างปU พ.ศ. 2543-2561 พบว.าต้ังแต.ปU พ.ศ.2552 -2561 
สัดส.วนประชากรวัยสูงอายุ 60 ปUข้ึนไปมีแนวโนGมเพ่ิมสูงข้ึนอย.างต.อเนืองและจะสูงถึงรGอยละ 15.50 
ในปU พ.ศ. 2561 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ, 2548) ซึ่งทุกภาคส.วน
ใหGความ สําคัญในการรองรับสังคมผูGสูงอายุเน่ืองจากกลุ.มผูGสูงอายุเปOนกลุ.มบุคคลทีมีการเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตดGานต.าง ๆ มากกว.าวัยอ่ืน ๆไดGแก. การเปลี่ยนแปลงทางดGานร.างกาย การเปลี่ยนแปลง
ทางดGานจิตใจ และการเปลี่ยนแปลงทางดGานสังคมและวัฒนธรรม (กรมการแพทย$ กระทรวง
สาธารณสุข, 2547) สื่อสังคมเปOนเคร่ืองมือสําคัญอย.างหน่ึงสําหรับผูGสูงอายุในการปรับตัวกับสิงต.าง ๆ 
ทีเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตสื่อสังคมก.อใหGเกิดผลกระทบทังดGานบวกและดGานลบ ผลกระทบดGานบวก 
เช.น สามารถคGนควGา ความรูGและขGอมูลข.าวสารไดGมากยิงข้ึน ไดGขGอมูลทีเปOนประโยชน$และทันสมัยใน
เวลาท่ีรวดเร็วรวมท้ังเปOนช.องทางการติดต.อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ไดGอย.างรวดเร็ว ส.วนผลกระทบ
ดGานลบ เช.น มีค.าใชGจ.ายในการใชGสื่อสังคมและผลกระทบต.อสุขภาพผูGสูงอายุดGานสายตาและกลGามเน้ือ
มือ เปOนตGน 

ขณะเดียวกัน นอกจากปcญหาโรคภัยไขGเจ็บท่ีปรากฏอยู.ท่ัวไปแลGว ยังมีความต่ืนตัวในการ
ป�องกัน และสรGางเสริมสุขภาพท่ีสาธารณชนใหGความสนใจ ต่ืนตัว และนํามากล.าวถึงในสังคมอย.าง
กวGางขวาง จนกลายเปOนวาระสาธารณะ (Public Agenda) เช.น การบริโภคแบบชีวจิต หรืออาหาร
คลีนฟู�ด กระแสความต่ืนตัวในการใชGสมุนไพรดูแลรักษาสุขภาพ การออกกําลังกาย การต.อตGานอาหาร
ท่ีมีการตัดต.อทางพันธุกรรม เปOนวาระดGานสุขภาพ ซึ่งส.งผลต.อความสนใจศึกษาคGนควGาเพ่ือหาวิธีการ
ป�องกันและส.งเสริมสุขภาพสําหรับผูGสูงอายุอย.างกวGางขวางข้ึน และยังพบว.า ประเด็นของการศึกษา
งานวิจัยดGานการสื่อสารสุขภาพของไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความกระแสสนใจของประชาชน
หรือสาธารณชน โดยนักวิจัยมักใหGความสนใจศึกษาประเด็นใดประเด็นหน่ึงท่ีเฉพาะเจาะจง ทําใหGยาก
ต.อการนําผลการวิจัยไปใชGอGางอิงหรือนําเสนอเปOนรูปแบบแนวทางในการพัฒนาไดGตายตัวไดG  
 จากความสําคัญของการสื่อสารสุขภาพดังกล.าว นํามาซึ่งความสนใจวิเคราะห$ความสําคัญ
ของการศึกษาวิจัยดGานการสื่อสารสุขภาพ งานวิจัยเร่ืองน้ีตGองการช้ีใหGเห็นถึงสถานการณ$ปcจจุบัน
เก่ียวกับสุขภาพของผูGสูงอายุ เพ่ือนํามาเปOนกรอบในการการวิจัยการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ 
ปcญหา และ ขGอจํากัดของตัวแปรต.าง ๆ ท่ีเก่ียวขGองกับการดําเนินการวิจัยดGานการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาสุขภาพ โดยเก็บรวมรวมขGอมูลจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยสื่อสารสุขภาพท่ีเก่ียวขGอง 
ประมวลขGอคิด ความเห็นจากบทความ บทวิเคราะห$ดGานการสื่อสารสุขภาพท้ังของไทยและ
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ต.างประเทศ เพ่ือใหGเห็นสถานการณ$ปcจจุบันของการสื่อสารดGานสุขภาพของไทย นอกจากน้ันยังไดG
นําเสนอเห็นทิศทางและแนวโนGมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดGานการสื่อสารสุขภาพของผูGสูงอายุ อันจะเปOน
ประโยชน$สําหรับการกําหนดรูปแบบ และเน้ือหาดGานสุขภาพท่ีสอดคลGองกับความตGองการจําเปOน
สําหรับผูGสูงอายุใหGมากข้ึน เพ่ือใหGผูGสูงอายุสามารถดูแลตัวเองไดGใน โดยไม.เปOนภาระของลูกหลาน และ
สามารถอยู.ร.วมกับลูกหลายไดGอย.างมีความสุข โดยศึกษาการใชGสื่อใหม.ท่ีผูGสูงอายุส.วนใหญ.ในปcจจุบัน
ยอมรับ และมีการเป}ดรับอย.างกวGางขวางอย.าง Social Media เช.น Line Face Book You tube 
ดังน้ัน เพ่ือใหGการสื่อสารดGานสุขภาพของผูGสูงอายุสามารถตอบสนองต.อการพัฒนาดGานสุขภาพของ
ผูGสูงอายุไดGในระยะยาว จึงจําเปOนตGองศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการใชGสื่อใหม.ท่ีทําใหGสื่อสามารถใหG
ขGอมูลข.าวสารกับผูGสูงอายุไดGมากข้ึน และยังช.วยใหGการเป}ดรับขGอมูลข.าวสารดGานสุขภาพของผูGสูงอายุมี
ช.องทางท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนดGวย  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   

1. เพ่ือสํารวจการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูGสูงอายุ 

2. เพ่ือศึกษาบทบาทและความสําคัญของการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูGสูงอายุ  
 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 

ผูGวิจัยไดGทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงาน วิจัยท่ีเก่ียวขGองกับสถานการณ$เก่ียวกับการใชGสื่อใหม.ผ.าน
โซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูGสูงอายุ รวมถึงการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดีย
มีบทบาทและความสําคัญต.อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูGสูง ซึ่งประกอบดGวย 1) แนวคิดเก่ียวกับผูGสูงอายุ 
2) แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม. 3)แนวคิดเก่ียวกับโซเชียลมีเดีย 4)แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนา 5) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6)ทฤษฏีการใชGประโยชน$และความพึงพอใจ  
6) งานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูGสูงอายุดGวยสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดีย
ผูGวิจัยใชGระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชGวิธีการสัมภาษณ$เชิงลึกกับ
กลุ.มผูGใหGขGอมูลหลักเก่ียวกับการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูGสูงอายุ การใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียมีบทบาทและความสําคัญต.อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูGสูงอายุอย.างไร ซึ่งประกอบดGวย 

1 . กลุ. ม ตัวอย. างผูG ใหG ขG อ มูล  คือ  ผูG ท่ี เปO น ตัวแทนผูG สู งอายุ  ท่ี มี ภู มิลํ า เนาอยู. ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ท้ังเพศหญิง และเพศชาย อายุระหว.าง 55-80 ปU ท่ีมีการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดีย 
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ในช.วงระยะเวลา 10 ปUท่ีผ.านมา เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดGวยสื่อใหม.ผ.าน
โซเชียลมีเดีย บทบาทและความสําคัญของการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียของผูGสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย การวิจัยคร้ังเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ$ ดGวย
แบบสัมภาษณ$เชิงลึก รายบุคคล ท้ังน้ีเพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของขGอมูล ผูGวิจัยใชGเคร่ืองมือท่ี
ช.วยจดบันทึก คือ สมุดจดและปากกาสําหรับจดบันทึกขGอมูลท่ีไดGรับจากการสัมภาษณ$ ซึ่งช.วยในการ
บันทึกคําพูด บรรยากาศ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูGใหGขGอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขGอมูล โดยใชGวิธีการดังน้ี  
 ผูGวิจัยไดGดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูล โดยวิธีสัมภาษณ$อย.างเปOนทางการ มีการนัดหมาย

ล.วงหนGา โดยเร่ิมสัมภาษณ$ระหว.างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 แบ.งกลุ.มตัวอย.างออกเปOน 
ผูGสูงอายุท้ังเพศหญิง และเพศชาย อายุระหว.าง 55-80 ปU ท่ีมีการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดีย ในช.วง
ระยะเวลา 10 ปUที่ผ.านมา ท่ีอาศัยอยู.ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. การวิเคราะห$ขGอมูล ดGวยการวิเคราะห$เชิงพรรณนาจากขGอมูลท่ีไดGจากการสัมภาษณ$พูดคุย
กับ ผูGสูงอายุทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุต้ังแต. 55-80 ปU ท่ีอาศัยอยู.ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการ
ใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดีย หลังจากท่ีไดGขGอมูลจากการเก็บรวบรวมขGอมูลดGวยวิธีการสัมภาษณ$เชิงลึก
กับกลุ.มตัวอย.างแลGว ผูGวิจัยจะนําขGอมูลมาจัดระบบขGอมูล รวบรวม และแบ.งหมวดหมู.และประเภทของ
ขGอมูลตามขอบเขตการวิจัย จากน้ันนํามาวิเคราะห$โดยแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 มาเปOนกรอบใน
การวิเคราะห$ โดยแบ.งการวิเคราะห$ขGอมูลตามสัดส.วนของวัตถุประสงค$การวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูGสูงอายุดGวยสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดีย มี
วัตถุประสงค$ เพ่ือสํารวจการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูGสูงอายุ ตลอดจนบทบาทและความสําคัญของการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูGสูงอายุ โดยการสัมภาษณ$ผูGสูงอายุท่ีมีการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดีย ในช.วงระยะเวลา 10 
ปUที่ผ.านมา จํานวน 6 คน และนําเสนอผลของการวิจัยออกแบ.งเปOน 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค$ ดังน้ี 

1. การใช�สื่อใหม�ผ�านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ 
 จาการวิเคราะห$ผลการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดGว.า การใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดีย

ในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูGสูงอายุเพ่ือลดช.องว.างระหว.างครอบครัวและผูGสูงอายุ 
พบว.าผูGใหGขGอมูลท่ีเปOนผูGสูงอายุท้ังเพศชาย และเพศหญิง จะมีการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียในการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผ.าน Line และ Facebook เพ่ือการติดต.อสื่อสารในเร่ืองท่ัวๆ ไป
และเร่ืองสุขภาพกับกลุ.มเพ่ือนๆ และสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด ดGวยเหตุผลคือ เปOนเทคโนโลยี
สําหรับการสื่อสารท่ีใกลGตัวท่ีสุด มีราคาไม.แพง เปOนท่ีรูGจักกันในกลุ.มคนท่ีรูGจักซึ่งใชGโซเชียลดียเหล.าน้ี
เหมือนๆ กันจึงทําใหGมีความคุGนเคยและมีความถนัดในการใชGเพ่ือสื่อสาร มีความสะดวกและใชGงานง.าย
หากผูGสูงอายุมีการฝQกทักษะการใชGทุกวันจะทําใหGเกิดประสิทธิภาพในการใชGและรูGเท.าทันการใชGสื่อ
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เหล.าน้ีมากข้ึน เหตุผลสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ การใชGสัญญาณเช่ือมต.ออินเทอร$เน็ตเพ่ือเขGาไปใชG
ช.องทางการสื่อสารเหล.าน้ี จะเสียค.าใชGจ.ายไม.แพงมากหรือในบางกรณีสามารถใชGไดGฟรีหรือไม.เสีย
ค.าใชGจ.ายเลย เช.น ตามจุดท่ีสามารถใชG WiFi ฟรี เช.น หGางสรรพสินคGา สถาบันการศึกษา หGองสมุด 
หรือตามรGานคGาต.างๆ ท่ีติดต้ังสัญญาณเช่ือมต.ออินเทอร$เน็ตใหGผูGมาใชGบริการฟรี โดยส.วนใหญ.จะใชG
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารผ.านช.องทางการสื่อสารจากโปรแกรมอย.างไลน$ (Line) กับสมาชิกใน
ครอบครัวและกลุ.มเพ่ือน เพราะเปOนช.องทางการสื่อสารท่ีไดGรับความนิยมมากท่ีสุดในปcจจุบันสําหรับ
คนไทยในประเทศไทย รองลงมาคือ เฟซบุ�ก เพ่ือพูดคุยเร่ืองสุขภาพและการดําเนินชีวิตกับสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งจะช.วยลดช.องว.างและสรGางความสัมพันธ$ท่ีดีข้ึนระหว.างสมาชิกในครอบครัวกับผูGสูงอายุ 
โดยไม.จําเปOนตGองเดินทางไปพบกันดGวยตนเอง ทําใหGการติดต.อสื่อสารเปOนเร่ืองใกลGตัวและสะดวก
รวดเร็ว ทําใหGทราบเร่ืองราวความเคลื่อนไหวของสมาชิกในครอบครัวและผูGสูงอายุไดGตลอดเวลา 

 สําหรับการติดต.อสื่อสารของผูGสูงอายุท่ีมีการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในท่ัวไปกับกลุ.มเพ่ือนและสื่อสารเร่ืองสุขภาพกับผูGสูงอายุในครอบครัวดGวย
การส.ง ขGอมูลผ.านโซเชียลมีเดีย เพ่ือแบ.งปcนข.าวสารหรือสาระต.างๆ ท่ีเห็นว.าเก่ียวขGองกับการดูแลการ
ป�องกันและการแกGไขปcญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูGสูงอายุ เพราะส.วนใหญ.ไม.ม่ันใจในความรูG 
ความสามารถและขGอมูลข.าวสารดGานสุขอนามัยของตนเอง และรูGสึกไม.คุGนเคยหรืออายกับการสื่อสาร
เพ่ือใหGขGอมูลดGานสุขภาพ และมีความคิดเห็นว.าการพูดคุยเร่ืองดูแลสุขภาพท้ังสภาพร.างกายและสภาพ
จิตใจควรพูดคุยกับผูGสูงอายุโดยใชGจิตวิทยา และควรเปOนหนGาท่ีของผูGเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช.น แพทย$ 
พยาบาล และเห็นว.าการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียเพ่ือใหGพูดคุยเร่ืองการดูแลสุขภาพกับผูGสูงอายุ 
ควรมีการใหGความรูGและฝQกทักษะจนผูGสูงอายุมีความรูGความเขGาใจการในใชGสื่อใหม.ท่ีมากพอ จึงจะทํา
ใหGเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีต้ังเป�าหมายไวG 

2. บทบาทและความสําคัญของการใช�สื่อใหม�ผ�านโซเชียลมีเดียเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู�สูงอายุ  

 ผลจากการวิจัย พบว.า ผูGสูงอายุเปOนกลุ.มท่ีตGองการความรักความใส.ใจจากลูกหลาน
ค.อนขGางสูง การใชGสื่อใหม.ผ.านโซเซียลมีเดียจึงมีบทบาทและความสําคัญอย.างมากในการลดช.องว.าง
ระหว.างสมาชิกในครอบครัวและผูGสูงอายุ นอกจากน้ียังทําใหGผูGสูงอายุรูGสึกไดGใกลGชิดกับครอบครัวและ
ลูกหลานมากข้ึน ท้ังยังสามารถสอบถามขGอมูลข.าวสารความเปOนอยู.ของลูกหลานไดGตลอดเวลา โดย
ผูGวิจัยแบ.งออกเปOน 2 ดGาน ดังน้ี 1) ดGานสุขภาพ พบว.าครอบครัวมีการสื่อสารผ.านโซเชียลมีเดียในการ
ติดตามสอบถามเร่ือสุขภาพของผูGสูงอายุ นอกจากน้ียังใชGติดตามตัวผูGสูงอายุบางรายท่ีมีอาการหลงลืม 
ดGวยการระบบติดตามตัวแบบ GPS เพ่ือป�องกันการพลัดหลงระหว.างครอบครัวกับผูGสูงอายุดGวย 2) 
ดGานการดําเนินชีวิต ปcจจุบันการดําเนินชีวิตของทุกครอบครัวในปcจจุบันจะดําเนินไปพรGอมกับการใชG
สื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียต.างๆ ท้ัง Lin และ Facebook ซึ่งส.งผลใหGเกิดการเรียนรูGการใชGเทคโนโลยีทํา
ใหGผูGสูงอายุส.วนใหญ.รับรูGขGอมูลข.าวสาร และรูGเท.าทันเหตุการณ$ต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม นอกจากน้ียัง
ทําใหGผูGสูงอายุเกิดการเรียนรูGเพ่ือท่ีจะพัฒนาศักยภาพในการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียเพ่ือใหGเกิดการ
เรียนรูGสิ่งใหม.ๆ อยู.ตลอดเวลา และเปOนการฝQกทักษะการใชGความคิด ความจําอย.างต.อเน่ืองจากการใชG
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โซเชียลมีเดียของผูGสูงอายุ ทําใหGผูGสูงอายุบางรายจดจ.ออยู.กับการใชGโซเชียลมีเดียเพ่ือคGนหาขGอมูลและ
พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวและกลุ.มเพ่ือนโดยผ.านท้ัง ไลน$กลุ.ม และ Facebook ทําใหGผูGสูงอายุไดG
ฝQกทักษะการใชGสื่อใหม.อย.างคล.องแคล.วเพ่ือท่ีจะใชGโซเชียลมีเดียพบปะพูดกับครอบครัวและเพ่ือนเพ่ือ
ช.วยคลายเหงาและรูGสึกไดGใกลGชิดกับลูกหลายไปในตัวอีกดGวย  

 การใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมมีเดียจึงมีบทบาทและความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูGสูงอายุค.อนขGางมาก เน่ืองจากช.วยลดช.องว.างในการสื่อสารระหว.างครอบครัวและผูGสูงอายุ แต.
ผูGสูงอายุส.วนใหญ.จะขาดทักษะและประสบการณ$ในการใชGงาน ขาดความเขGาใจในระบบการทํางาน
ของสื่อใหม. นอกจากน้ีโซเชียลมีเดียยังมีขGอจํากัดในการใชGงานค.อนขGางมาก ทําใหGผูGสูงอายุบางรายมี
ปcญหาในการเขGาถึงขGอมูลข.าวสารดGานสุขอนามัย และแสดงความคิดเห็นสื่อสารเร่ืองการดูแลสุขภาพ
ท้ังทางดGานร.างกายและสภาพจิตใจกับกลุ.มเพ่ือนผ.านโซเชียลมีเดีย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูGสูงอายุดGวยสื่อใหม.ผ.าน
โซเชียลมีเดีย มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดG ดังน้ี 

1. การใช�สื่อใหม�ผ�านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ 
 ผลจากวิจัย พบว.าการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูGสูงอายุเพ่ือลดช.องว.างระหว.างครอบครัวและผูGสูงอายุ พบว.าผูGสูงอายุมีการใชGสื่อใหม.ผ.าน
โซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผ.านท้ัง Line และ Facebook เพ่ือการ
ติดต.อสื่อสารในเร่ืองท่ัวๆ ไปและเร่ืองสุขภาพกับเพ่ือนๆ และสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด ดGวย
เหตุผลคือ เปOนเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารท่ีใกลGตัว ราคาไม.แพง จึงทําใหGมีความคุGนเคยและมีความ
ถนัดในการใชGเพ่ือการสื่อสาร มีความสะดวกและใชGงานง.าย สอดคลGองกับแนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม. 
เน่ืองจากสื่อใหม.มีความเปOนอิสระจากขGอจํากัดดGานเวลา เน้ือหาท่ีอยู.ในรูปแบบดิจิทัลทําใหGผูGบริโภค
สามารถเลือกรับและส.งข.าวสารไดGในเวลาท่ีตนตGองการ และไม.จําเปOนตGองชมเน้ือหาต.างๆ ตามเวลาท่ี
กําหนด อิสระจากขGอจํากัดดGานพรมแดน เน้ือหาท่ีรับขGอมูลข.าวสารไดGท่ัวโลกในเวลาอันรวดเร็วทําใหG
ผูGบริโภคสามารถเลือกรับ หรือคGนหาขGอมูลข.าวสารจากประเทศใดก็ไดG แลGวแต.ความตGองการของ
บุคคลแต.ละคน อิสระจากขGอจํากัดดGานขนาด มีเน้ือหาท่ีสามารถย.อหรือปรับขนาดเครือข.ายไดGใหG
เหมาะสําหรับการเผยแพร.ท่ัวโลก หรือปรับใหGเหมาะสมกับกลุ.มเป�าหมายเฉพาะเจาะจง อิสระจาก
ขGอจํากัดดGานรูปแบบ มีเน้ือหาท่ีไม.จําเปOนตGองมีรูปแบบหรือลักษณะตายตัว เหตุผลสําคัญอีกประการ
หน่ึง คือ การใชGสัญญาณเช่ือมต.ออินเทอร$เน็ตเพ่ือเขGาใชGช.องทางการสื่อสารเหล.าน้ี จะเสียค.าใชGจ.ายไม.
แพงหรือในบางกรณีสามารถใชGไดGฟรีหรือไม.เสียค.าใชGจ.ายเลย เช.น หGางสรรพสินคGา สถาบันการศึกษา 
หGองสมุด หรือตามรGานคGาต.างๆ ท่ีติดต้ังสัญญาณเช่ือมต.ออินเทอร$เน็ตใหGผูGมาใชGบริการฟรี โดยส.วน
ใหญ.จะใชGเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารผ.านช.องทางการสื่อสารจากโปรแกรมไลน$ (Line) กับครอบครัว
และกลุ.มเพ่ือน เพราะเปOนช.องทางการสื่อสารท่ีไดGรับความนิยมมากท่ีสุดในปcจจุบัน รองลงมาคือ  
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เฟซบุ�ก เพ่ือพูดคุยเร่ืองสุขภาพและการดําเนินชีวิตกับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะช.วยลดช.องว.าง
สัมพันธ$ระหว.างครอบครัวกับผูGสูงอายุไดG ใหGการติดต.อสื่อสารเปOนเร่ืองใกลGตัวและสะดวกรวดเร็ว  

 การติดต.อสื่อสารของผูGสูงอายุ มีการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ในท่ัวไปกับกลุ.มเพ่ือนและสื่อสารเร่ืองสุขภาพกับผูGสูงอายุในครอบครัวดGวยการส.ง 
ขGอมูลผ.านโซเชียลมีเดีย เพ่ือแบ.งปcนข.าวสารหรือสาระต.างๆ ท่ีเห็นว.าเก่ียวขGองกับการดูแลการป�องกัน
และการแกGไขปcญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูGสูงอายุ เพราะส.วนใหญ.ไม.มั่นใจในความรูG ความสามารถ
และขGอมูลข.าวสารดGานสุขอนามัยของตนเอง และรูGสึกไม.คุGนเคยหรืออายกับการสื่อสารเพ่ือใหGขGอมูล
ดGานสุขภาพ และมีความคิดเห็นว.าการพูดคุยเร่ืองดูแลสุขภาพท้ังสภาพร.างกายและสภาพจิตใจควร
พูดคุยกับผูGสูงอายุโดยใชGจิตวิทยา และควรเปOนหนGาท่ีของผูGเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช.น แพทย$ พยาบาล 
และเห็นว.าการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียเพ่ือใหGพูดคุยเร่ืองการดูแลสุขภาพกับผูGสูงอายุ ควรมีการใหG
ความรูGและฝQกทักษะจนผูGสูงอายุมีความรูGความเขGาใจการใชGสื่อใหม. ท่ีมากพอ จึงจะทําใหGเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีต้ังเป�าหมายไวG สอดคลGองกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา เพราะการ
สื่อสารท่ีมีวัตถุประสงค$ในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาบรรลุเป�าหมาย เปOนการสื่อสารในเชิง
ประยุกต$ท่ีมีหลักการและแนวทางการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนขGอมูลข.าวสารและแนวความคิดต.างๆ 
เพ่ือใหGบรรลุตามวัตถุประสงค$ของการพัฒนา ซึ่งจะตGองผสมผสานการใชGสื่อประเภทต.างๆ อย.างมี
ระบบ เพ่ือโนGมนGาวใหGประชาชนสนใจในประเด็นปcญหาเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองสนใจ รวมท้ังเสนอแนะ
แนวทางแกGไขปcญหาดGวย 

2. บทบาทและความสําคัญของการใช�สื่อใหม�ผ�านโซเชียลมีเดียเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู�สูงอายุ  

 ผลจากการวิจัย พบว.า ผูGสูงอายุเปOนกลุ.มท่ีตGองการความรักความใส.ใจค.อนขGางสูง การใชG
สื่อใหม.ผ.านโซเซียลมีเดียจึงมีบทบาทและความสําคัญในการช.วยลดช.องว.างระหว.างสมาชิกใน
ครอบครัวและผูGสูงอายุ ทําใหGผูGสูงอายุรูGสึกไดGใกลGชิดกับครอบครัวลูกหลานมากข้ึน ท้ังยังสามารถ
สอบถามขGอมูลข.าวสารความเปOนอยู.ของลูกหลานไดGตลอดเวลา โดยผูGสูงอายุจะสื่อสารกับสมาชิกใน
ครอบครัวและกลุ.มเพ่ือในเร่ืองสุขภาพ ซึ่งพบว.าครอบครัวมีการสื่อสารผ.านโซเชียลมีเดียในการติดตาม
สอบถามเร่ืองสุขภาพของผูGสูงอายุ นอกจากน้ียังใชGติดตามตัวผูGสูงอายุบางรายท่ีมีอาการหลงลืม ดGวย
การระบบติดตามตัวแบบ GPS เพ่ือป�องกันการพลัดหลงระหว.างครอบครัวกับผูGสูงอายุ และดGานการ
ดําเนินชีวิต ปcจจุบันการดําเนินชีวิตของทุกครอบครัวในปcจจุบันจะดําเนินไปพรGอมกับการใชGสื่อใหม.
ผ.านโซเชียลมีเดียต.างๆ ท้ัง Line และ Face book ส.งผลใหGเกิดการเรียนรูGการใชGเทคโนโลยีส.งผลใหG
ผูGสูงอายุส.วนใหญ.รับรูGขGอมูลข.าวสาร และรูGเท.าทันเหตุการณ$ต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม นอกจากน้ียังทํา
ใหGผูGสูงอายุเกิดการเรียนรูGเพ่ือท่ีจะพัฒนาศักยภาพในการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียเพ่ือใหGเกิดการ
เรียนรูGสิ่งใหม.ๆ อยู.ตลอดเวลา และเปOนการฝQกทักษะการใชGความคิด ความจําอย.างต.อเน่ือง ทําใหG
ผูGสูงอายุบางรายจดจ.ออยู.กับการใชGโซเชียลมีเดียเพ่ือคGนหาขGอมูล พูดคุยกับครอบครัวและกลุ.มเพ่ือน
ผ.าน Line และ Facebook ทําใหGผูGสูงอายุไดGฝQกทักษะการใชGสื่อใหม.อย.างคล.องแคล.วเพ่ือท่ีจะใชG
โซเชียลมีเดียติดต.อสื่อสารกับครอบครัวและเพ่ือนไดGตลอดเวลา ซึ่งสอดคลGองกับทฤษฎีการใชG
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ประโยชน$และความพึงพอใจ เพราะผูGสูงอายุจะเปOนผูGเลือก และเลือกใชGสื่อของพวกเขาตามเป�าหมาย
ท่ีตGองการผูGเลือกในและเลือกการเช่ือมโยงความพึงพอใจท่ีตGองการกับการเลือกใชGสื่อแต.ละชนิดตาม
ความพอใจ 

การใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมมีเดียจึงมีบทบาทและความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูGสูงอายุค.อนขGางมาก สอดคลGองกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพ เน่ืองจากชีวิตมีโครงสรGาง
หลากหลายมิติโดยจะมีความเก่ียวขGองกับดGานกายภาพ ดGานจิตใจ ดGานสังคม สิ่งท่ีรับรูGทางดGานจิตใจ
ซึ่งมีผลต.อสุขภาพกายและใจท่ีดี การสื่อสารผ.านโซเชียลมีเดียยังช.วยลดช.องว.างในการสื่อสารระหว.าง
ครอบครัวและผูGสูงอายุ แต.ผูGสูงอายุส.วนใหญ.จะขาดทักษะและประสบการณ$ในการใชGงาน ขาดความ
เขGาใจในระบบการทํางานของสื่อใหม. นอกจากน้ีโซเชียลมีเดียยังมีขGอจํากัดในการใชGงานค.อนขGางมาก 
ทําใหGผูGสูงอายุบางรายมีปcญหาในการเขGาถึงขGอมูลข.าวสารดGานสุขอนามัย และแสดงความคิดเห็น
สื่อสารเร่ืองการดูแลสุขภาพท้ังทางดGานร.างกายและสภาพจิตใจกับกลุ.มเพ่ือนผ.านโซเชียลมีเดีย 
 
ข�อเสนอแนะ 

การสรGางความสุขใหGกับผูGสูงอายุ เพ่ือพัฒนาการคุณภาพชีวิตใหGกับผูGสูงอายุควรคํานึงถึงหลัก
จิตวิทยาสําหรับผูGสูงอายุในดGานความตGองการข้ันพ้ืนฐานจากภายในดGวย ตามลําดับ ดังน้ี 1) ความ
ตGองการดGานร.างกาย 2) ความตGองการความม่ันคงปลอดภัยท้ังดGานร.างกายและจิตใจ 3) ความตGอง 
การความรักและตGองการการเปOนเจGาของ 4) การไดGรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 5) การประจักษ$ใน
คุณค.าของตนเอง 

1. หน.วยงานภาครัฐควรอํานวยความสะดวกใหGผูGสูงอายุโดยการมีกลไกสนับสนุนเพ่ือ
ช.วยเหลือผูGสูงอายุในการจัดหาสมาร$ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร$ และสามารถเช่ือมต.ออินเทอร$เน็ต
ไดGฟรีหรือในราคาถูก ควรมีการพัฒนาอุปกรณ$ เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกับสุขภาพดGานต.างๆ ของผูGสูงอายุ
ในเว็บไซต$ การสรGางเครือข.ายสังคมออนไลน$ต.างๆ ท่ีเหมาะสมและเปOนประโยชน$สําหรับผูGสูงอายุท่ี
เขGาถึงง.าย 

2. หน.วยงานหรือองค$กรโดยเฉพาะท่ีเขGามารับผิดชอบงานดGานการใหGความรูGและสรGางความ
เขGาใจเก่ียวกับประโยชน$ของการใชGสื่อใหม.ผ.านโซเชียลมีเดียต.างๆ กับกลุ.มผูGสูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือทําใหGเกิดสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารดGานสุขภาพและดGานอ่ืนกับผูGสูงอายุอย.าง
สมํ่าเสมอ โดยไม.ส.งผลกระทบต.อการเรียนหรือการทํางานของบุตรหลาน แต.ยังสามารถดูแลใส.ใจใหG
กําลังใจ เพ่ือเปOนป�องกันและแกGไขปcญหาต.างๆ เก่ียวกับสุขภาพกายและสุขภาพใจของผูGสูงอายุไดGเปOน
อย.างดี และทําใหGผูGสูงอายุรูGสึกว.าตนเองไม.ไดGโดดเด่ียวหรือถูกทอดท้ิง เพราะยังสามารถสื่อสารกันไดG
ตลอดเวลา โดยไม.จําเปOนตGองมาสื่อสารแบบพบหนGาทุกคร้ัง  

3. ควรมีหน.วยงานหรือองค$กรท่ีจัดฝQกอบรมใหGสมาชิกในครอบครัวท่ีเปOนวัยรุ.นและวัยทํางาน 
เพ่ือใหGมีความเช่ือม่ันว.าตนเองมีความรูGเพียงพอในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของผูGสูงอายุ
เบ้ืองตGน  
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 4. ถึงแมGโซเชียลมีเดียจะช.วยลดช.องว.างระหว.างสมาชิกในครอบครัวและผูGสูงอายุในการสรGาง
ความสัมพันธ$ท่ีดีในครอบครัวก็ตาม แต.บุตรหลานก็ไม.ควรละเลยโดยการใชGโซเชียลมีเดียมาทดแทน 
แต.บุตรหลานก็ควรเอาใจใส.โดยการใชGเวลาอยู.ร.วมกัน หรือทํากิจกรรมร.วมกันบ.อยๆ 
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พัฒนาการของผู�กํากับภาพยนตร�ไทยในช�วงยุคบุกเบิกของภาพยนตร�ไทย 
Development of Thai film directors during the  

pioneering era of Thai movies 
 

สยาม เจริญอินทร$พรหม 
สาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชGวิธีการวิเคราะห$เน้ือหา (Content analysis) ใน
การศึกษา ผูGกํากับภาพยนตร$ในยุคบุกเบิกของภาพยนตร$ไทยซึ่งไดGรับการยอมรับว.าเปOนตําแหน.งแห.ง
หนท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรGางสรรค$งานภาพยนตร$ อันเปOนสถานะของ “ศิลป}น” ท่ีกําหนดทิศทาง
และการเล.าเรื่องของภาพยนตร$ไทย จากสถานะดังกล.าว ทําใหGมีผูGคนจํานวนมากปรารถนาที่จะไดG
เขGาสู.วงภาพยนตร$ไทย ในฐานะ “ศิลป}น” กับการไดGเปOนผูGกํากับภาพยนตร$ ซึ่งมีความน.าสนใจอย.าง
ยิ่งที่จะมีการศึกษา ผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาบุกเบิกอุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทย ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของภาพยนตร$ไทย โดยเฉพาะแง.มุมของบุคลากรตําแหน.งสําคัญในการสรGางสรรค$
ผลงานภาพยนตร$ไทย “ผูGกํากับภาพยนตร$” ปรากฏการณ$ของภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาดังกล.าวถือ
ว.าเปOน พื้นฐานที่สําคัญในการส.งไมGต.อ และเปOนรากฐานที่สําคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทยใน
ช.วงเวลาต.อมา  
 ผลการวิจัยพบว.า ในยุคบุกเบิกของผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ส.วนใหญ.
นั้น มักจะตGองมีสถานะพิเศษและมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถทําใหGผลักดันตนเองไดG ถึงจะกGาว
ข้ึนมาเปOนผูGกํากับภาพยนตร$ไทย เช.น เจGานาย เชื้อพระวงศ$และชนชั้นนําของไทยคนไทยกลุ.มแรก ท่ี
ไดGสรGางสรรค$งานภาพยนตร$ดGวยตนเอง โชคสองชั้น เปOนภาพยนตร$ไทยเรื่องแรก ที่สรGางและผลิต
โดยคนไทยทั้งหมด เปOนภาพยนตร$เงียบ ถ.ายทําดGวยฟ}ล$มขาว-ดําขนาด 35 มม.ผลิตโดย กรุงเทพ 
ภาพยนตร$ ร.วมกับคณะนักหนังสือพิมพ$สยามราษฎร$ และศรีกรุง ผูGกํากับภาพยนตร$ไทยคนแรก คือ 
หลวงอนุรักษ$รัถการ (เปล.ง สุขวิริยะ)  
คําสําคัญ : ผูGกํากับภาพยนตร$ไทย, ยุคบุกเบิก  
 

Abstract 
 This research is a qualitative research. Using content analysis method in the study 
of the film director in the pioneering era of Thai movies which has been recognized as a 
position that plays an important role in creating movies Which is the status of "artists" that 
define the direction and storytelling of Thai movies From such status Causing many people 
to wish to enter the Thai movie band as an "artist" and becoming a movie director Which is 
particularly interesting to have education Thai film director during the time of pioneering 
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the Thai film industry Which has changed the Thai movie Especially the aspect of key 
personnel in creating Thai film works "Film director" The phenomenon of Thai movies 
during that period is considered Important basis for the delivery of wood And is an 
important foundation in the Thai film industry at a later time 
 The research found that In the pioneering era of Thai film directors Most Thai film 
directors often have special status and cultural capital that can push themselves. To step 
up to become a Thai film director, such as royalty, royal family and the Thai elite, the first 
Thai group Which has created a movie work by itself. Double luck is the first Thai movie 
Created and produced by all Thai people Is a silent movie Filmed with 35mm black-and-
white film produced by Bangkok Films, together with the Siam Rat and Sri Krung journalists, 
the first Thai film director, Luang Prayakarnthakarn (Plengsukhiriya) 
Key word : Thai film director, pioneer era  
 
บทนํา 
 การเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทย รายไดG ผลกําไร การยอมรับในสถานะของความ
เปOน สื่อมวลชนและงานศิลปะ ปcจจุบันภาพยนตร$ไทยไดGรับการยอมรับมากข้ึน ในขณะท่ีแวดวง
วิชาการเอง การแสวงหาความรูGดGวยหนทางใหม.ๆ ไดGทําใหG ภาพยนตร$ไทย ไดGรับการยอมรับมากข้ึน
เช.นกันในฐานะของ “สื่อ” ท่ีสามารถเป}ดพ้ืนท่ีในทางวิชาการซึ่งมีเนื้อหาสาระและเรื่องเล.าที่ทํา
หนGาท่ีสะทGอนภาพสังคมและวัฒนธรรม 

นอกจากน้ีปcจจุบันการศึกษาทางดGานภาพยนตร$ในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในคณะนิเทศศาสตร$หรือสื่อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตร$ มีการเป}ดการเรียนการสอน
ในหลายมหาวิทยาลัย คุณค.าการเรียนการสอน ภาพยนตร$ ไดGรับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา 
เปOนจํานวนมาก  

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2508) เคยกล.าวถึงเสน.ห$ของการทํางานสรGางภาพยนตร$ว.า ในคน 
1,000 คนที่ดูภาพยนตร$จะมีคนที่มีความรูGสึกอยากแสดงภาพยนตร$ราว ๆ 900 คน ในคน 900 คน
จะมีคนที่ขวนควายหาทางแสดงภาพยนตร$ หรือสรGางภาพยนตร$หรือหาทางเขGาไปเกี่ยวขGองกับ
วงการภาพยนตร$ คือ ทําการใหGตรงกับความรูGสึกนั้นประมาณ 10 คนเห็นจะไดG ผลที่ไดGรับคือ เกือบ
ทั้งหมดจะตGองไดGรับความผิดหวัง บางคนตGองประสบหายนะทางการเงิน บางคนชีวิตตGองพลาดทาง
เสีแต.ตGนมือมิไดGดําเนินไปในทางที่ควร และยังมีความเสียหายอื่น ๆ อีกมาก เพราะตนที่เขGาไป
เกี่ยวขGองกับวงการภาพยนตร$นั้นใน 1,000 คนจะมีผูGที่ไดGรับความสําเร็จเพียงค.อนคนเท.านั้น ไม.ถึง
หน่ึงคนดี ใน 2,000 คนอาจมีผูGไดGรับความสําเร็จสักคนหน่ึง 

จากขGอเสนอของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผูGไดGรับการยอมรับว.าเปOนปราชญ$ในสังคมไทย ไดG
สะทGอนภาพของความตGองการของบุคคลท่ัวไป ท่ีหลงไหลในเสน.ห$ของสื่อภาพยนตร$และตGองการเขGา
สู.วงการภาพยนตร$ไดGเปOนอย.างดี 
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เม่ือมองยGอนไปในอดีต ในประวัติศาสตร$ภาพยนตร$ไทยเองจากการศึกษาของ จําเริญลักษณ$ 
ธนะวังน Gอย (2544) ไดGศ ึกษาประวัต ิศาสตร$ภาพยนตร$ไทยตั ้งแต.ย ุคแรกเริ ่มจนสิ ้นสมัยของ
สงครามโลกครั้งที ่ 2 ความนิยมของภาพยนตร$ไทยเรื ่องแรก นางสาวสุวรรณ เปOนการสรGาง
ภาพยนตร$ไทยโดยชาวต.างชาติ นาย เฮนรี่ เอ แม�กเรย$ ชาวอเมริกัน แต.ใชGนักแสดงเปOนคนไทย การ
สรGางภาพยนตร$นางสุวรรณ มีความหมายต.อคนไทยในช.วงเวลานั้นเปOนอย.างมาก เพราะเปOนการจุด
ประกายความคิดของผูGที่มีฝUมือทางการถ.ายภาพในช.วงเวลาน้ัน ใหGคิดอยากลองลงมือผลิตภาพยนตร$
ไทยดGวยตนเอง  

หลังจากนั้น ภาพยนตร$ไทยของคนไทยไดGเริ่มตGนขึ้น ผูGคนสมัครเพื่อคัดเลือกเปOนนักแสดง
ภาพยนตร$ไทยมากมาย รวมไปถึงการแข.งขันกันเองของผูGสรGางหนังไทยโดยเฉพาะในยุคบุกเบิก 
กรุงเทพภาพยนตร$บริษัท และ บริษัทถ.ายภาพยนตร$ไทย เพื่อเปOนการประกาศผลิตภาพยนตร$ดGวย
ฝUมือของคนไทยเรื่องแรก ปรากฎการณ$คนไทยทําหนังไทยเอง ไดGทําใหGคนมีฝUมือทางมหรสพไทยใน
ช.วงเวลานั้นกระโดดเขGาสู.แวดวงการสรGางภาพยนตร$ไทยดGวยความตื่นเตGนจากพลังของมหรสพชนิด
ใหม. 

ผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ในยุคแรกจึงเปOนเรื่องของคนมีฝUมือและมีสถานะที่ไดGรับการยอมรับ
เปOนอย.างสูงในสังคมไทย เช.น ขุนวิจิตรมาตรา (สง.า กาญจนาคพันธุ$) ผูGเปOนนักเลงหนังสือเก.งการ
มหรสพทุกชนิด เปOนผูGกํากับภาพยนตร$คนสําคัญของ บริษัทภาพยนตร$เสียงศรีกรุง และไดGชื่อว.าเปOน
ผูGบุกเบิกภาพยนตร$เสียงอย.างสมบูรณ$แบบของไทย (ภาณุ อารี, 2540, หนGา 218) เปOนทั้งผูGกํากับ
ภาพยนตร$ไทย ผูGประพันธ$เพลงซึ่งรวมถึงเนื้อรGองเพลงชาติไทยฉบับแรกสุดในปU พ.ศ.2475 และเปOน
ผูGแต.งหนังสือต.าง ๆ อีกหลายเร่ือง เช.น หลักไทย ภูมิศาสตร$สุนทรภู. เปOนตGน ไดGรับการยอมรับว.าเปOน 
นักคิด นักคGนควGา และนักเขียนสําคัญคนหน่ึงของ ยุครัตนโกสินทร$ 

ผูGกํากับภาพยนตร$ในยุคบุกเบิกของภาพยนตร$ไทยจึงไดGรับการยอมรับว.าเปOนตําแหน.งแห.ง
หนท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรGางสรรค$งานภาพยนตร$ อันเปOนสถานะของ “ศิลป}น” ท่ีกําหนดทิศทาง
และการเล.าเรื่องของภาพยนตร$ไทย จากสถานะดังกล.าว ทําใหGมีผูGคนจํานวนมากปรารถนาที่จะไดG
เขGาสู.วงภาพยนตร$ไทย ในฐานะ “ศิลป}น” กับการไดGเปOนผูGกํากับ... 

จึงเปOนความน.าสนใจอย.างยิ่งที่จะมีการศึกษา ผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาบุกเบิก
อุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร$ไทย โดยเฉพาะแง.มุมของบุคลากร
ตําแหน.งสําคัญในการสรGางสรรค$ผลงานภาพยนตร$ไทย “ผูGกํากับภาพยนตร$” ปรากฏการณ$ของ
ภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาดังกล.าวถือว.าเปOน พื้นฐานที่สําคัญในการส.งไมGต.อ และเปOนรากฐานท่ี
สําคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาต.อมา  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในช.วงยุคบุกเบิกของภาพยนตร$ไทย 
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แนวคิด ทฤษฎี 
 แนวคิดทฤษฏีที่ผูGวิจัยจะนํามาใชGเปOนกรอบของการวิจัยเร่ือง แนวคิด พัฒนาการของผู�กํากับ
ภาพยนตร�ไทยในช�วงยุคบุกเบิกของภาพยนตร�ไทย ประกอบไปดGวย แนวคิดพัฒนาการของ
ภาพยนตร$ไทย ประวัติศาสตร$ภาพยนตร$ไทย โดม สุขวงศ$ (2533) และ จําเริญลักษณ$ ธนะวังนGอย 
(2544) ไดGเร่ิมตGนศึกษาถึงพัฒนาการของภาพยนตร$ไทยโดยการแบ.งยุคสมัยของภาพยนตร$ไทยต้ังแต.
ในยุคเริ่มตGนของภาพยนตร$ในประเทศไทย โดยในยุคเร่ิมตGน โดม สุขวงศ$ (2533) ไดGศึกษาถึง
พัฒนาการของภาพยนตร$ไทย โดยไดGมีการแบ.งภาพยนตร$ไทยออกเปOนยุคสมัย ซึ่งประวัติศาสตร$
ภาพยนตร$ไทยในแต.ละยุคท่ีมีการแบ.งตามระยะเวลาดังกล.าว เม่ือการถ.ายทําภาพยนตร$เร่ิมเปOนท่ีนิยม
ในหมู.ชนช้ันสูง การถ.ายทําภาพยนตร$ไดGกลายเปOนงานอดิเรกของชนช้ันสูง โดยภาพยนตร$บันเทิงท่ีมี
การถ.ายทําในประเทศไทยเปOนเร่ืองแรก คือ ภาพยนตร$เร่ืองนางสาวสุวรรณ ในสมัยรัชกาลท่ี 6 แต.
เปOนภาพยนตร$ท่ีไม.ไดGผลิตโดยคนไทย เปOนการถ.ายทําของคณะผูGถ.ายทําจากฮอลลีวูGดมี Henry 
A.MacRae เปOนผูGกํากับการแสดง (กําจร หลุยะพงศ$, สมสุข หินวิมาน, 2551, หนGา 25) 
 แนวคิด พัฒนาการของระบบธุรกิจในอุตสาหกรรมภาพยนตร�ไทย ระบบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร�ไทย คือ ระบบการทํางานเพ่ือจุดประสงค$ดGานธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร$ 
เปOนระบบธุรกิจ เพ่ือจุดประสงค$ในการสรGางสรรค$งานภาพยนตร$เพ่ือแสวงหากําไร โดยมีองค$ประกอบ
ดGานการผลิต การจัดจําหน.าย การโฆษณา การบริหารงานบุคคลในหน.วยย.อยต.าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร$ จึงตGองมีความสัมพันธ$กัน 
  เม่ือวาระครบรอบ 120 ปU ภาพยนตร$ไทย (2560) อุณาโลม จันทร$รุ.งมณีกุล ไดGนําเสนอ
บทความวิจัยเร่ือง 120 ปUธุรกิจภาพยนตร$ไทย โดยมีการระบุว.า สถานภาพการศึกษาทางดGานธุรกิจ
ภาพยนตร$ไทย แทบจะไม.เคยถูกหยิบยกข้ึนมาศึกษาวิจัย จนกระท่ังเขGาสู.ทศวรรษท่ี 2540 (อุณาโลม 
จันทร$รุ.งมณีกุล, 2560, หนGา 119) โดยในบทความวิจัยช้ินน้ี ไดGอธิบายว.า ภาพยนตร$ไทยโดยมี
พัฒนาการทางดGานธุรกิจ (อุณาโลม จันทร$รุ.งมณีกุล, 2560, หนGา 125-127) ดังต.อไปน้ี  
 จุดเร่ิมตGนภาพยนตร$ไทยทางดGานธุรกิจ ภาพยนตร$ไทยเร่ืองแรก “นางสาวสุวรรณ” เปOน
ผลงานของผูGสรGางและนักลงทุนจากต.างชาติ นอกจากน้ีในเร่ืองของการเผยแพร.ในยุคแรกก็เปOน
ชาวต.างชาติ คือ ชาวญี่ปุ�นท่ีมาต้ังกระโจมฉายหนังเร. ต.อมาพัฒนาการของภาพยนตร$ไทยเปลี่ยนแปลง
ไปตามลําดับ ภาพยนตร$ไทยเปลี่ยนการลงทุนจากชาวต.างชาติ มาเปOนราชสํานักไทย พระมหากษัตริย$
ไทยหลายพระองค$มีความสนพระหฤทัยในเร่ืองของการสรGางภาพยนตร$ 
 ต.อมากลุ.มผูGลงทุนท่ีมีบทบาทอย.างมากในการผลิตภาพยนตร$คือ หน.วยงานราชการ 
โดยเฉพาะอย.างย่ิงกองเผยแพร.ภาพยนตร$ข.าวของกรมรถไฟหลวง ซึ่งมักเปOนการถ.ายทําภาพยนตร$ท่ี
เก่ียวกับเหตุการณ$ของชนช้ันนําไทย แต.หลังจากสังคมการเมือง เศรษฐกิจเร่ิมมีการเป}ดกวGาง กลุ.มผูG
ลงทุนทางธุรกิจภาพยนตร$มีการเปลี่ยนมืออีกคร้ัง มาเปOนกลุ.มขGาราชการซึ่งเปOนปcญญาชน กลุ.มพ.อคGา
ชาวจีนหรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีกําลังทรัพย$หรือมีความสัมพันธ$ท่ีดีกับผูGท่ีมีอํานาจในยุคน้ัน ๆ ขGอสังเกต
สําคัญคือ ในทางธุรกิจการลงทุนของภาพยนตร$ไทยในยุคแรกลGวนเปOนเร่ืองของชนช้ันนําท่ีมีตGนทุนทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมสูง  
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 พัฒนาการของธุรกิจภาพยนตร$ไทย ต.อเน่ืองมาในยุคฟ}ล$ม 16 ม.ม.ท่ีเปOนยุคของดารายอด
นิยม จนมามาถึงยุคภาพยนตร$วัยรุ.น ผูGลงทุนยังเปOนบุคคลท่ีเก่ียวขGองและมีความสัมพันธ$กับชนช้ัน
นํามาโดยตล 
 ทฤษฎีวัฒนธรรมองค�การของการผลิตภาพยนตร� เปOนการอธิบายลักษณะพฤติกรรมของ
องค$กร ความเช่ือ ค.านิยม ขGอตกลงเบ้ืองตGน สัญลักษณ$ของสถานภาพและการบังคับบัญชา ตํานาน 
ประเพณีและพิธีกรรม ตลอดจนรูปแบบการแสดงความเคารพ และการโตGแยGง โดยเปOนการสะทGอน
ภาพของ องค$กรแวดวงผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ซึ่งอาจเปOนองค$กรท่ีถูกสรGางข้ึนใหGมีสถานะความ
ศักด์ิสิทธ์ิ มีความเปOนศิลป}น และมีระบบชนช้ันอย.างมีนัยยะสําคัญในหลากหลายประเด็น องค$การใน
ฐานะเปOนผลการดําเนินงานเชิงสัญลักษณ$ กล.าวคือ การสื่อสารในองค$การมีบทบาทในการสรGางสรรค$ 
การธํารงรักษา และการเปลี่ยนรูป ผ.านขGอเท็จจริงในองค$การ ซึ่งวัฒนธรรมเปOนเคร่ืองมือท่ีสําคัญใน
การกําหนดรูปแบบการสื่อสารขGางตGน เน่ืองจากผลการดําเนินงานขององค$การเกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธ$
ของสมาชิกในองค$การในลักษณะของงานประจํา กระบวนการทํางาน หรือนโยบายต.างๆ ซึ่งเปOนความ
ตGองการของผูGสื่อสาร โดยบทบาทของสมาชิกคนหน่ึงนําไปสู.การยอมรับบทบาทของสมาชิกอ่ืนใน
องค$การ การเปOนผูGกํากับภาพยนตร$ไทยรุ.นใหม. ซึ่งไดGรับการยอมรับจากผูGกํากับภาพยนตร$ไทยรุ.นเก.า 
เปOนตGน  
 
รูปแบบ / วิธกีารวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยใชGระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูGวิจัยใชGวิธีการวิเคราะห$เน้ือหา 
(Content analysis) และไดGนําแนวทางการวิจารณ$แบบเนGนบริบท (Contextual Criticism) มาเปOน
หลักในการวิเคราะห$ขGอมูล โดยมีการต้ังโจทย$ปcญหานําการวิจัยเพ่ือเปOนแนวทางในการหาคําตอบ มี
แหล.งขGอมูลในการวิจัยท่ีประกอบไปดGวย การวิเคราะห�ตัวบท (Textual Analysis) ผู�วิจัยใช�การ
วิเคราะห�ข�อมูลจาก ขGอมูลประเภทเอกสาร โดยรวบรวบจากหGองสมุดและสํานักวิทยบริการหลาย
มหาวิทยาลัย  
 หลังจากทําการเก็บรวบรวมขGอมูล ผูGวิจัยจะใชGวิธีการบันทึกขGอมูล ผูGวิจัยจะจัดระบบในการ
วิเคราะห$ขGอมูล ตีความขGอมูลเพื่อคGนหาความหมายที่แทGจริงของขGอมูล การวางระบบขGอมูลซึ่งจะ
เปOนการจําแนกประเภท (Categories) โดยในการจําแนกประเภทของขGอมูล จะตGองคํานึงถึงปcญหา
นําของการวิจัยว.า ครอบคลุมกับขGอมูลในส.วนใดในแง.ของการเขGาสู.อาชีพผูGกํากับภาพยนตร$ไทยใน
ยุคบุกเบิก  
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

แหล�งข�อมูลจากตํารา เอกสาร บทความ บทสัมภาษณ�บุคคลที่เกี่ยวขGองกับประเด็นผูG
กํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิก การทํางานของวงการภาพยนตร$ไทย ในตํารา หนังสือ หรือ
นิตยสารภาพยนตร$ โดยรวบรวบจากหGองสมุดและแหล.งสํานักวิทยบริการต.างๆ  
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เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล 
  วิธีการเก็บรวบรวมขGอมูล โดยการเก็บขGอมูลหลักจากกลุ.มตัวอย.าง เร่ิมจากคัดเลือกขGอมูลใน
เชิงประวัติศาสตร$ ประกอบดGวย ภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิก การทํางานของผูGกํากับภาพยนตร$ การ
วิเคราะห$ขGอมูลไดGเก็บรวบรวมขGอมูลและทําการตีความขGอมูลตามกรอบแนวคิดในการวิเคราะห$เพ่ือ
ตอบปcญหานําการวิจัย จนนําไปสู.บทสรุปของพัฒนาการของผู�กํากับภาพยนตร�ไทยในช�วงยุคบุกเบิก
ของภาพยนตร�ไทย 
 
 ผลการวิจัย 
 ในยุคบุกเบิกของผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ผู�กํากับภาพยนตร�ไทย ส.วนใหญ.นั้น มักจะตGองมี
สถานะพิเศษและมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถทําใหGผลักดันตนเองไดG ถึงจะกGาวขึ้นมาเปOนผูGกํากับ
ภาพยนตร$ไทย เช .น เจ Gานาย เชื ้อพระวงศ $และชนชั ้น นําของไทย การเก ิดขึ ้น โดยสถาบ ัน
พระมหากษัตริย$ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลGาเจGาอยู.หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งแรกที่พระองค$
เสด็จเยือนยุโรป พระองค$ท.านเปOนคนไทยคนแรกที่ถูกบันทึกภาพลงในภาพยนตร$ โดยการเดินทาง
ครั้งนั้น กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระอนุชาในสมเด็จพระจุลจอมเกลGาเจGาอยู.หัว ทรงใหGความ
สนใจในเทคโนโลยีภาพยนตร$และซื้อกลGองถ.ายรูปภาพยนตร$และเครื่องเครื่องฉาย เพื่อนํากลับมา
เมืองไทย นับเปOนจุดเร่ิมตGนเทคโนโลยีใหม.น้ีในประเทศไทย  
 คนไทยกลุ.มแรก ที่ไดGสรGางสรรค$งานภาพยนตร$ดGวยตนเอง โชคสองชั้น เปOนภาพยนตร$ไทย
เร่ืองแรก ท่ีสรGางและผลิตโดยคนไทยท้ังหมด เปOนภาพยนตร$เงียบ ถ.ายทําดGวยฟ}ล$มขาว-ดําขนาด 35 
มม.ผลิตโดย กรุงเทพ ภาพยนตร$ ร.วมกับคณะนักหนังสือพิมพ$สยามราษฎร$ และศรีกรุง ผูGกํากับ
ภาพยนตร$ไทยคนแรก คือ หลวงอนุรักษ�รัถการ (เปล�ง สุขวิริยะ)  
 ทั้งนี่ในยุคบุกเบิกของภาพยนตร�ไทย ผูGกํากับภาพยนตร$ไทย คือ คนมีฝUมือและมีสถานะท่ี
ไดGรับการยอมรับเปOนอย.างสูงในสังคมไทย เช.น ขุนวิจิตรมาตรา (สง.า กาญจนาคพันธุ$) ผูGเปOนนักเลง
หนังสือเก.งการมหรสพทุกชนิด เปOนผูGกํากับภาพยนตร$คนสําคัญของ บริษัทภาพยนตร$เสียงศรีกรุง 
และไดGช่ือว.าเปOนผูGบุกเบิกภาพยนตร$เสียงอย.างสมบูรณ$แบบของไทย (ภาณุ อารี, 2540, หนGา 218)  
 อย.างไรก็ตามในปcจจุบัน การผูกขาดทางดGานการสรGางงานภาพยนตร$จากในอดีต ที่ไดGมีการ
สงวนไวGเฉพาะชนช้ันนําในสังคมไทย หรือไม. ไดGกลายเปOนปcญหาของภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาต.อมา 
ที่มักถูกตั้งคําถามในเรื่องของ คุณภาพ อภิชาติ โพธิไพโรจน$ (2531) ระบุว.า ปcญหาของวงการ
ภาพยนตร$ไทยมาจากเร่ือง คุณภาพของคน เพราะการมีกําแพงแห.งการยึดครองขวางก้ันใหGเล็ดลอด
เขGามาไดGยากเต็มท่ี (อภิชาติ โพธิไพโรจน$, 2531, หนGา 28) 
 ปcจจุบันสถานะของผูGกํากับภาพยนตร$ไทย องค$ประกอบในการเปOนผูGกํากับภาพยนตร$$มาจาก
แนวทางท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เช.น จบการศึกษาหรือการเรียนรูGเพ่ิมเติมดGานภาพยนตร$$โดยตรง 
เกิดจากทีมงานในกองถ.ายท่ีมีความสามารถ เช.นคนเขียนบท ช.างภาพ เปOนตGน ปcจจุบันปcจจัยดGาน
ธุรกิจเขGามามีส.วนเก่ียวขGองและมีบทบาทสําคัญในการคัดเลือกทีมงานในการทํางานภาพยนตร$เพ่ิม
มากข้ึน ผูGอํานวยการสรGางหรือนายทุน เขGามามีบทบาทในการคัดเลือกทีมงานมากข้ึนเพราะเหตุผล
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ดGานธุรกิจ แต..ผูGกํากับก็เปOนคนท่ีนําเสนอในการคัดเลือกในความเหมาะสมเพ่ือพิจารณาร.วมกับโปรดิว
เซอร$และนายทุนแต.ส.วนใหญ.ก็ยังยึดตามท่ีผูGกํากับเสนอเปOนหลัก 
 การสรGางผูGกํากับภาพยนตร$$สามารถจําแนกออกไดGเปOน 2 รูปแบบ ไดGแก.  
 1. การสรGางโดยกลุ.มผูGสรGางผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม ไดGแก. นายทุน ผูGอํานวยการสรGาง 
และหน.วยงานท่ีใหGทุนสนับสนุนในการสรGางภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรมท้ังรัฐและเอกชน ท่ีมีบทบาท
สําคัญในการสรGางผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรมใหGเกิดข้ึนผ.านกระบวนการ ใหGทุนสนับสนุนในการ
สรGางภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม เช.นการส.งเสริมการสรGางภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม การสนับสนุนการ
ประกวดโครงการการเขียนบทภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม 
 2. การสรGางโดยกลุ.มผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรมหรือการสรGางตนเอง เพ่ือเปOนผูGกํากับ
ภาพยนตร$พบว.าการสรGางผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรมในส.วนของการสรGางผูGกํากับ โดยกลุ.มผูG
กํากับภาพยนตร$$ มาจาก  
 - การสรGางจากครอบครัว กลุ.มเครือญาติ คือ ผูGกํากับภาพยนตร$$ท่ีเกิดข้ึน จากการเรียนรูG
และหาประสบการณ$จากครอบครัว กลุ.มเครือญาติท่ีมีบทบาทในการสรGางภาพยนตร$$ท่ีเปOนธุรกิจ
ครอบครัวท่ีมีอาชีพในการสรGางภาพยนตร$$เปOนทุนเดิมอยู.แลGว ซึ่งผูGกํากับในกลุ.มน้ี ส.วนใหญ. จะเปOนผูG
กํากับภาพยนตร$$รุ.นเก.าหรืออาจมีการถ.ายทอดสู.ลูกหลาน 
 - การสรGางจากตนเอง คือ ผูGกํากับภาพยนตร$$ท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถเฉพาะตัวการมี
ศิลปะความสนใจ ความรักในการเปOนผูGกํากับภาพยนตร$$ ประสบการจากการเรียนรูGจากการทํางานใน
กองถ.าย ครูพักลักจํา  
 การสรGางจากประสบการณ$$ คือ ผูGกํากับภาพยนตร$$ท่ีเกิดข้ึนจากการอาศัย การเรียนรูGผ.าน
ประสบการณ$การทํางานในกองถ.ายภาพยนตร$$หรือการทํางานท่ีเก่ียวขGอง เช.น กองถ.าย ละคร การ
ถ.ายทํามิวสิกวีดีโอ หรือแมGแตกระท่ังประสบการณ$จากการทํางานในส.วนต.าง ๆ ในกองถ.าย เช.น การ
เปOนคนเขียนบท ผูGช.วยผูGกํากับ ช.างแต.งหนGา ฝ�ายศิลปกรรม คนตีสเลทในกองถ.าย เปOนตGน 
 - การสรGางจากการศึกษา คือ ผูGกํากับภาพยนตร$$ท่ีผ.านการศึกษาเรียนรูG G ในหลักสูตรท่ี
เก่ียวขGองกับภาพยนตร$$มาโดยตรง เช.นสาขาภาพยนตร$$ การแสดง เปOนตGนกลุ.มผูGกํากับเหล.าน้ี จะเปOน
กลุ.มท่ีมีความสนใจและศึกษาเรียนรูGในดGานภาพยนตร$ $และผลักดันตนเอง จนเกิดเปOนผูG กํากับ
ภาพยนตร$$โดยผ.านกระบวนการต.างๆในการเปOนผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม เช.น กลุ.มเพ่ือน เครือ
ญาติ การส.งบทภาพยนตร$$เขGาประกวด เปOนตGน 
 
สรุปผลและข�อเสนอแนะ 
  พัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิก ไดGนําเอาสถานการณ$ เหตุการณ$ในสังคม
มาเปOนวัตถุดิบในการสรGางสรรค$ภาพยนตร$ โดยมักเปOนเร่ืองราวใกลGตัวของผูGสรGางสรรค$หรือเร่ืองราว
ท่ัวไปภายในสังคมไทย ในขณะท่ีผูGชมภาพยนตร$เองการรับรูG สาร ซึ่งเปOนบริบททางสังคมดังกล.าว อาจ
มีผูGชมบางส.วนท่ีรูGและไม.รูGว.าในภาพยนตร$เร่ืองน้ันๆ มีบริบททางสังคมอะไรบGางซึ่งเปOนสภาพการณ$
ปกติ 
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  พัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิก จึงเปOนบันทึกทางสังคมท่ีมีศักยภาพเพียง
พอท่ีจะใชGเปOนเคร่ืองมือในการวิเคราะห$สังคมไดG 
 ผูGกํากับภาพยนตร$ท่ีมาจาก ยุคบุกเบิก ไดGนําวิธีการและรูปแบบของศิลปะไทยโบราณมา
ประยุกต$ดัดแปลงและประยุกต$ใชGในการสรGางสรรค$ผลงาน ผลงานโดยเฉพาะในเร่ืองของการสรGาง
อารมณ$ความรูGสึกในขณะท่ีผูGกับภาพยนตร$มืออาชีพ 
  นอกจากน้ี อิทธิพลของ ภาพยนตร$ต.างประเทศ ซึ่งเขGามาฉายในประเทศไทย รวมไปถึง
ประสบการณ$ชีวิตของผูGสรGางสรรค$ภาพยนตร$ตลกไทย ซึ่งมักเปOนชนช้ันสูง ลGวนมีอิทธิพลต.อ มุมมอง
และการสรGางสรรค$เร่ืองราวโดยส.วนใหญ.ของ ภาพยนตร$ ซึ่งประกอบสรGางกลายเปOน พัฒนาการของผูG
กํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิกในปcจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต.างจากภาพยนตร$ใน
ต.างประเทศ อย.างค.อนขGางชัดเจน  
  พัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิกจึงไม.ไดGทําหนGาท่ีของสื่อมวลชนเพียงแค.
สรGางความบันเทิง แต.ยังทําหนGาท่ีในการบันทึกสังคม เปOนเอกสารทางสังคมท่ีมีศักยภาพเพียงพอใน
การทําความเขGาใจกับความเปOนไปทางสังคมไดG ภาพยนตร$เร่ืองน้ันยังคงทําหนGาท่ีในการบันทึกสังคม
และเปOนเอกสารทางสังคมท่ีนํามาใชGวิเคราะห$สังคมไดG 
  
ข�อเสนอแนะในงานวิจัย  
 ควรมีการศึกษาพัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิกในลักษณะของกรณีศึกษา
เปOนรายบุคคลของภาพยนตร$ ของผูGกํากับภาพยนตร$ในแต.ละเร่ือง ควรมีการวิจัยผลงาน ภาพยนตร$
ไทยร.วมสมัย ในตระกูลภาพยนตร$ไทยอ่ืนๆ เช.น ภาพยนตร$ผี ภาพยนตร$บู� ฯลฯ เพ่ือคGนหารูปแบบ
และลักษณะเฉพาะตัวต.างๆ ของภาพยนตร$ไทยในตระกูลอ่ืนๆ มีลักษณะเปOนอย.างไร มีความสัมพันธ$
ในแง.สังคมรวมไปถึงแนวทางการสรGางสรรค$ต.างๆ ควรมีการวิจัย รูปแบบในเชิงประวัติศาสตร$ แบบ
แผนความตGองการของผูGชมภาพยนตร$ โดยเฉพาะพัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิกใน
ลักษณะของความตGองการท่ีแทGจริง บทบาทของผูGชมในกระบวนการสื่อสารในฐานะผูGถอดรหัสและ
ถอดความหมาย เพ่ือคGนหารูปแบบอารมณ$ความรูGสึกความตGองการท่ีแทGจริงของผูGชมภาพยนตร$ไทยว.า
มีลักษณะอย.างไร นอกจากน้ีในการศึกษาทางดGานภาพยนตร$ของประเทศควรใหGความสนใจกับ
การศึกษาภาพยนตร$ไทยมากย่ิงข้ึน เพ่ือสรGางองค$ความรูGทางดGานภาพยนตร$ศึกษาในประเทศไทย  
อันจะนําไปสู.การพัฒนาสื่อภาพยนตร$  
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การตีความบทละครโทรทัศน�เพื่อการกํากับการแสดง 
Interpretations of the plays to the Director 

 
กฤติญา กวีจารุกรณ$ 

อาจารย$ประจําสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน$ คณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$ (1) เพ่ือวิเคราะห$หาการตีความบทละครโทรทัศน$เพ่ือการกํากับ
การแสดง กรณีศึกษาเร่ือง “บุพเพสันนิวาส” ตอนท่ี 1 การวิจัยคร้ังน้ี เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ผูGวิจัยจะทําการวิเคราะห$บทละครโทรทัศน$ตGนฉบับตามทฤษฏีหลักการวิเคราะห$และการตีความบท
ละครโดยการศึกษาจากตGนฉบับของบทละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 และชมละคร
โทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 เปOนการนําเสนอขGอมูลท่ีทําการวิเคราะห$เชิงพรรณนา โดยใชG
เกณฑ$ทฤษฏีหลักการวิเคราะห$และการตีความบทละคร 

 ผลการวิจัยพบว.า (1) ผูGกํากับการแสดงไดGมีการตีความบทละครโทรทัศน$เพ่ือการกํากับการ
แสดง ดังน้ี 1.ตีความหาความคิดหลัก (message) 2.ตีความจุดประสงค$ และนํ้าเสียงของผูGเขียน 
(authoris objective and tone) 3. ตีความความตGองการ (objective)และการกระทํา(action)  
4. ตีความหน.วยย.อยในการแสดง (beats / motivational units) และเสGนต.อเน่ืองของการกระทํา 
(through line of action) ซึ่งส.งผลใหGการผลิตละครโทรทัศน$ประสบความสําเร็จ  
คําสําคญั: การตีความ, บุพเพสันนิวาส 
 

Abstract 
This research aims (1) to analyse for interpretation plays to the Director. A 

case study on "Buppasunniwas", episode 1 of this research is qualitative research by 
researchers will analyze the original tv drama based on the theory of principles, 
analyses and interpretations of plays by the graduated from the original television 
drama's story Salam and watch tv episodes 1 circus story Salam 1 episode is the 
presentation of data analysis, descriptive, using the criteria of the theory, principles, 
analysis and interpretation of plays. 
  The results showed that (1) director was interpreted to directing television 
drama as 1. Interpretation of the main idea (message). 2. Interpretation of the 
purpose and tone of the author (authoris objective and tone) 3. Interpretation of 
needs. (objective) and action (action). 4 interpretation units in the show (beats / 
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motivational units) and outlines of action (through line of action). Which resulted in 
the successful television drama production. 
Keywords: Interpretation , Buppasunniwas  
 
บทนํา 
  งานของผูG กํากับการแสดงคือ ผูG ท่ี นําวรรณกรรมมาผลิตเปOนผลงานต.างๆ ไม.ว.าจะเปOน
ภาพยนตร$ ละครโทรทัศน$ ละครเวที ท่ีจะตGองนําเสนอบทประพันธ$ บทละคร หรือบทหนัง เร่ืองน้ันๆ 
ใหGนักแสดงไดGแสดงออกมาดีท่ีสุด จึงถือว.าเปOนเร่ืองจําเปOนอย.างย่ิงท่ีผูGกํากับจะตGองมีความรูGสึกลึกซึ้ง
และแตกฉานในตัวบทละครท่ีจะนํามากํากับ ในงานผลิตละคร ดังน้ันผูGกํากับการแสดงนับเปOนหัวใจ
ของความสําเร็จในการปฏิบัติการท่ีจะรับผิดชอบต.อการตัดสินใจต.างๆ อันจะส.งผลต.องานละครเร่ือง
น้ันๆ ท้ังในดGานศิลปะและการควบคุมงบประมาณ ซึ่งผลงานจะเปOนภาพสะทGอนใหGเห็นถึงความเช่ือใจ
ของผูGร.วมงานท่ีมีต.อผูGกํากับการแสดง  
  มีผูGกํากับจํานวนมากท่ีมีความเปOนศิลป}น และสรGางสรรค$ผลงานไดGน.าท่ึง ตระการตา มีความ
แปลกใหม.น.าสนใจ แต.กลับทํางานออกมาไม.ประสบความสําเร็จนัก เน่ืองจากผูGกํากับขาดความเขGาใจ
ลึกซึ้งในวรรณกรรมบทละครท่ีนํามากํากับ  
  สืบเน่ืองจากความโด.งดังของละครเร่ืองน้ีต้ังแต.เร่ิมออกฉายในวันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ$ 2561 
เปOนตอนแรก ติดอันดับ 1 เทรนด$ทวิตเตอร$ เรตต้ิงท่ัวประเทศ AGB Nielsen) 3.4 เรตต้ิง พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร (Ch3 Thailand) 5.8 ต.างจังหวัดในเขตเทศบาล 4.6 และต.างจังหวัดนอกเขต
เทศบาล 2.4 (ท่ีมา https://www.instagram.com) นอกจากน้ีหลังจากออกอากาศตอนท่ี 1 ไปแลGว
การออกอากาศในตอนต.อๆไป ยังมี เรตต้ิงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ไต.ระดับข้ึนไปทุกๆ ตอนและระดับสูงสุดใน
ตอนสุ ดทG ายอ ยู. ท่ี เรต ต้ิ งระ ดับ  23 .4  ใน เขตก รุงเท พมห านคร ( ท่ี ม า : https:// www. 
instagram.com) ซึ่งคุณศัลยา สุขะนิวัตต์ิ ผูGเขียนบทละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสไดGนําบทละคร
โทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 ตGนฉบับร.างท่ี 7 ซึ่งเปOนตGนฉบับท่ีนําไปทําการผลิตเพ่ือสู.การ
ออกอากาศน้ันออกนํามาเผยแพร.เพ่ือเปOนวิทยาทานแก.ผูGท่ีสนใจในการเขียนบทละครโทรทัศน$ ผูGวิจัย
จึงไดGนํามาเปOนกรณีศึกษาบทละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 ตGนฉบับร.างท่ี 7 จาก
สมมติฐานท่ีว.าละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสท่ีไดGรับความนิยมสูงสุดน้ันเกิดจากการตีความเพ่ือ
การกํากับการแสดง ดังน้ันเพ่ือหาการตีความบทละครเพ่ือการกํากับการแสดง ว.าบทละครตGนฉบับไดG
มีการตีความจากผูGกํากับการแสดงหรือไม. อย.างไร จึงเปOนท่ีมาของการศึกษาวิจัยหัวขGอ การตีความบท
ละครเพ่ือการกํากับการแสดง (Interpretations of the plays to the Director.) ซึ่งผูGวิจัยไดGนํา
เร่ือง บุพเพสันนิวาส มาเปOนกรณีศึกษา  
  สําหรับละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส เปOนละครรักท่ีอิงประวัติศาสตร$ ช.วงรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ$มหาราช สรGางจากบทประพันธ$ของรอมแพง ท่ีตีพิมพ$คร้ังแรกในปU พ.ศ. 2552 เขียนบท
โดย ศัลยา สุขะนิวัตต์ิ กํากับการแสดงโดย ภวิต พนังคศิริ สรGางโดย บริษัท บรอดคาซท$ ไทย เทเล
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วิช่ัน จํากัด บทละครเร่ืองบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 แค.ตอนเดียวน้ันก็ตGองมีการปรับปรุงและแกGไขถึง 7 
คร้ัง  โดยใชGเวลาเขียนบทละครท้ังเร่ืองนาน 2 ปU และใชGเวลาถ.ายทํานานอีก 2 ปU  

 ท้ังน้ี การตีความบทละครโทรทัศน$เพ่ือการกํากับการแสดง สามารถแบ.งออกเปOน การ1.
ตีความหาความคิดหลัก (message) 2.ตีความจุดประสงค$ และนํ้าเสียงของผูG เขียน (authoris 
objective and tone) 3. ตีความความตGองการ (objective)และการกระทํา(action) 4.ตีความหน.วย
ย.อยในการแสดง (beats / motivational units) และเสGนต.อเน่ืองของการกระทํา (through line of 
action) และการตีความหมายใตGคําพูด (subtext) (ชุติมา มณีวัฒนา) 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
  1. เพ่ือวิเคราะห$หาการตีความบทละครโทรทัศน$เพ่ือการกํากับการแสดง กรณีศึกษาเร่ือง 
“บุพเพสันนิวาส” ตอนท่ี 1 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
             
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

    ผลของการตีความเพ่ือการกําการแสดง 

-ไดGความรูGในการกํากับการแสดง 
-ไดGความรูGดGานการผลิตรายการละครโทรทัศน$ 

        ผลผลติละครโทรทศัน์  

   เรื(อง บพุเพสนันิวาส ตอนที( N 

          ประสบความสําเร็จ 

การตีความ 

เพ่ือการกํากับการแสดง 

    บทละครโทรทัศน$ตGนฉบับ  

เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต�น 
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การดําเนินการวิจัย 
สําหรับการศึกษาคร้ังน้ี  เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูG วิ จัยจะ

วิเคราะห$บทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 เพ่ือการตีความเพ่ือการกํากับการแสดง 
  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
   บทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1  
    เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล 
   ผูGวิจัยไดGใชGเครือข.ายอินเตอร$เน็ตในการรับชมละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 
ยGอนหลังประกอบกับการอ.านบทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 และใชGสมุดจดบันทึก
ขGอมูล  

วิธีการรวบรวมข�อมูล 
   เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูGวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวมขGอมูลจาก 

1. ละครโทรทัศน$ยGอนหลัง ผูGวิจัยจึงไดGแบ.งระยะการเก็บรวบรวมขGอมูลในการศึกษาออกเปOน  
4 ข้ันตอน คือ ผูGวิจัยไดGศึกษาบทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 จากตGนฉบับ ซึ่งเขียน
บทโดย ศัลยา สุขะนิวัตต์ิ โดยการอ.านทําความเขGาใจอย.างละเอียดในแต.ละฉากและจดบันทึก  

2. ผูG วิจัยศึกษาละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 กํากับการแสดงโดย ภวิต 
พนังคศิริ โดยการชมยGอนหลัง 

3. ผูGวิจัยนําขGอมูลมาวิเคราะห$บทละครโทรทัศน$ตGนฉบับตามทฤษฏีหลักการวิเคราะห$และการ
ตีความ จากน้ันนํามาอภิปรายผล 
    การวิเคราะห�ข�อมูล 
    เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูGวิจัยจะทําการวิเคราะห$บทละคร
โทรทัศน$ตGนฉบับตามทฤษฏีหลักการวิเคราะห$และการตีความบทละครโดยการศึกษาจากตGนฉบับของ
บทละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 และรับชมละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 
เปOนการนําเสนอขGอมูลท่ีทําการวิเคราะห$เชิงพรรณนา โดยใชGเกณฑ$ทฤษฏีหลักการวิเคราะห$และการ
ตีความบทละคร 
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว.า (1) ผูGกํากับการแสดงไดGมีการตีความบทละครโทรทัศน$เพ่ือการกํากับการ
แสดงแบ.งเปOน 4 ขGอ ซึ่งส.งผลใหGการผลิตละครโทรทัศน$ประสบความสําเร็จ ดังน้ี  

1. ตีความหาความคิดหลัก (message) ของผูGกํากับการแสดง กรณีศึกษา : ละครโทรทัศน$
เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 ถูกตีความจากโครงเร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 สามารถอธิบายตาม
ภาพ ดังน้ี 
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ตคีวามหาความคดิหลัก (message)  ตอนที� � 
จดุเริ(มเรื(อง(point of attack) 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โครงเร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 
 

2. ตีความจุดประสงค$ และนํ้าเสียงของผูGเขียน (authoris objective and tone) 
   2.1 ตีความจุดประสงค$ เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 เพ่ือสั่งสอนช้ีแนะ ตรงตาม

วัตถุประสงค$ของบทละคร หรือตรงตามแก.นของเร่ือง (สอบทานจากการกระทําของตัวละครหลัก) 
   2.2 ตีความนํ้าเสียงของผูGเขียน ผูGกํากับไดGตีความบรรยากาศหลักของเร่ืองบุพเพสันนิวาส 

ตอนท่ี 1 ใหGเปOนลักษณะเคร.งเครียด จริงจัง และมีความเช่ือเร่ืองนรก สวรรค$ ท่ีเปลี่ยนจากการตีความ
นรกและยมทูตท่ีแตกต.างจากเดิมท่ีนุ.งผGาแดงแต.ออกแบบเปOนอสุรกายร.างยักษ$น.าเกรงขาม มีโซ.ตรวน มี 
ดนตรีประกอบต่ืนเตGน โศกเศรGา เสียงประกอบ ไดGแก. เสียงฟ�าผ.า เสียงสวดมนต$ น.าสะพรึงกลัว เปOนตGน 

3. ตีความความตGองการ (objective)และการกระทํา(action) ผูG กํากับไดGตีความความ
ตGองการของตัวละคร โดยใหGนักแสดง “แสดง” อย.างเขGาใจเป�าหมายของตัวละคร ดังน้ี 

   3.1 ตัวละคร การะเกด มีความตGองการหรือจุดมุ.งหมายท่ีจะใหGแม.หญิงจันทร$วาดเสียชีวิต 
เพ่ือใหGหม่ืนสุนทรเทวา ตัดสินใจแต.งงานกับเธอไดGง.ายข้ึนถGาไม.มีแม.หญิงจันทร$วาดเปOนคู.แข.งอีกต.อไป 
       3.1.1 การกระทํา(action) จากบทละครในฉากท่ี 8 เม่ือการะเกดรูGว.าแม.หญิงจันทร$
วาดรอดชีวิตการะเกดพูดตัดพGอข้ึนทGายฉากว.า “วันใดหนอท่ีกูจะไดGเขGาหอกะคุณพ่ีเดชเสียที กูครGาน
จะคอยแลGวนะเอ็ง” (ดังข้ึนเพราะอารมณ$มา) จากการตีความฉากน้ี การะเกดไดGแสดงถึงความคับแคGน
ใจ บีบผGานุ.ง และนํ้าตาไหลมาอย.างคนท่ีหาทางออกใหGกับชีวิตไม.ไดG 

 

ตัวละคร(การะเกด) 
 

ความต้องการ 

(ฆา่จนัทร์วาด) 

อุปสรรค N(บา่วช่วยชีวิตไว้ได้และมีบา่วตาย) 

อุปสรรคD (ถกูเพง่เลง็วา่เป็นผู้กระทํา) 

อปุสรรคF (มนต์กฤษณะกาลี) 

การกระทาํ(การะเกดทํา

ตวัปกติ เหมือนไมรู้่เรื(อง) 

                          ผลลัพธ์ท้ายที�สุด 

-(การะเกดถกูมนต์กฤษณะกาลีทําให้ ทรุนทุ

รายจนสิ $นใจตาย ถกูยมบาลลากตวัไปนรก) 

ความคดิหลัก (message)   

(ทําดีได้ดี ทําชั(วได้ชั(ว) 

(แกGไขดGวย) 

+ (มี) 
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4. ตีความหน.วยย.อยในการแสดง (beats / motivational units) และเสGนต.อเน่ืองของการ 
 กระทํา (through line of action) ในหน่ึงฉากมีการแบ.งย.อยในการแสดงตามเหตุการณ$

ในละครซึ่งดําเนินตามความตGองการ และการกระทําของตัวละครหลัก ความตGองการในช.วงเล็กๆ ท่ี
ต.อเน่ืองกันในหน่ึงฉากน้ีจะตGองสอดคลGองเปOนเหตุเปOนผลกันและเรียงรGอยความตGองการของฉาก และ
ความตGองการในทุกฉากก็จะสอดคลGองกับความสูงท่ีสุดของตัวละคร ซึ่งความตGองการสูงสุดน้ีจะทําใหG
การกระทําของตัวละครต.อเน่ืองสอดคลGองเปOนเสGนตรงเสGนเดียวกันตลอดท้ังเร่ือง เรียกว.าเสGนต.อเน่ือง
ของการกระทํา ดังจะอธิบายดGวยแผนภาพต.อไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 3 เสGนกราฟแสดงระดับของอารมณ$และความรูGสกึ 
ท่ีมา:มัทนี  รัตนิน,2546,หนGา 84 

 
 จากภาพท่ี 3 ผูGกํากับการแสดงไดGตีความหน.วยย.อยในการแสดงและเสGนต.อเน่ืองของการ

กระทํา ไดGแก. ฉากท่ี 1 ดังน้ี 
   4.1  ฉาก 1 เปkด  คําพูดของแยGม “งามขนาดน้ีอย.าทําเร่ืองไม.ดีเลยนะเจGาคะ” 
                          คําพูดของผิน(ผูGกํากับเพ่ิมจากบท) “นะเจGาคะ ทูนหัว” 
                  จุดปะทะ   การะเกดโกรธตบหนGาผิน   
   จุดขัดแย�งพัฒนา (ผูGกํากับเพ่ิมบทแยGม) นังผินทําอะไรผิดหรือเจGาคะแม.นาย 
              ผลจากวิกฤติ    การะเกดหันมาตบหนGาแยGม  
   จุดสูงสุด      การะเกดกล.าวโทษว.าเปOนความผิดของแยGม ท่ีมาย้ัง 

                                              ความคิดท่ีจะฆ.าจันทร$วาด 
   การคลี่คลายของเหตุการณ�  การะเกดเดินออกมานอกหGองผ.อนคลาย    
         ลงจบ         การะเกดอารมณ$ดีขึ้นท่ีไดGจังหวะท่ีจะล.มเรือจันทร$วาด 
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อภิปรายผล 
การวิจัย เร่ือง การตีความบทละครโทรทัศน$เพ่ือการกํากับการแสดง ผลการวิจัย พบว.า  

(1) ผูGกํากับการแสดงไดGมีการตีความบทละครโทรทัศน$เพ่ือการกํากับการแสดง โดยใชGตGนฉบับบท
ละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 เปOนขGอมูลในการตีความ ผลการวิจัยพบว.า ผูGกํากับการ
แสดงไดGมีการตีความ ในประเด็น ดังต.อไปน้ี 1.ตีความหาความคิดหลัก (message) 2.ตีความ
จุดประสงค$ และนํ้าเสียงของผูGเขียน (authoris objective and tone) 3. ตีความความตGองการ 
(objective)และการกระทํา(action) 4.ตีความหน.วยย.อยในการแสดง (beats / motivational 
units) และเสGนต.อเน่ืองของการกระทํา (through line of action) ซึ่งส.งผลใหGการผลิตละครโทรทัศน$
ประสบความสําเร็จ อภิปรายผล ดังน้ี 

1. ตีความหาความคิดหลัก (message) เม่ือผูGกํากับการแสดงสามารถจับความคิดหลักจับ
ความจริงของเร่ืองไดGทุกอย.างจะสอดคลGอง จากการกระทําของตัวละคร ท่ีเปOนผลมาจากความ
ตGองการของตัวละคร จากน้ันพิจารณาว.าการกระทําเช.นน้ันก.อใหGเกิดปcญหาอะไร หรือมีความขัดแยGง
ใดเปOนอุปสรรคในความตGองการของตัวละคร แลGวตัวละครต.อสูGหรือไม. จนนําไปสู.จุดวิกฤติอย.างไร 
และตัวละครเลือกตัดสินใจอย.างไรชนะหรือพ.ายแพGอันเปOนผลลัพธ$จากการเลือกคร้ังสุดทGายของตัว
ละคร ทําใหGตัวละครไดGเรียนรูGอะไรหรือไม.น้ันคือจุดท่ีจะบอกว.าละครเร่ืองน้ีพูดอะไรสู.ความคิดหลัก
ของบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 คือ “ทําดีไดGดี ทําช่ัวไดGช่ัว”  

  2. ตีความจุดประสงค$ และนํ้าเสียงของผูGเขียน (authoris objective and tone) ในเร่ือง
บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 น้ัน ผูGกํากับไดGนําความคิดหลักของเร่ืองท่ีประพันธ$ออกมาเปOนบทละคร
โทรทัศน$ไดGตรงตามบรรยากาศหลักของเร่ือง สอดคลGองกับแก.นของเร่ือง คือ “ทําดีไดGดี ทําช่ัวไดGช่ัว” 
ผูGกํากับจึงสามารถเกิดความคิดหรือแนวทางการนําเสนอการตีความสอดคลGองท้ังโครงเร่ือง ตัวละคร 
ความคิดของเร่ือง ภาษา เพลง และภาพ    

  3. ตีความความตGองการ (objective)และการกระทํา(action) จากผลวิจัย พบว.าผูGกํากับไดG
ตีความการะเกดเปOนหญิงสาวท่ีน.าสงสารและเปOนผูGถูกกระทําใหGอับอายท่ีถูกคู.หมายผัดผ.อนการ
แต.งงานเปOนเวลานานและยังไปชอบจันทร$วาดอย.างออกหนGาออกตา ซึ่งการะเกดก็ดูออกว.าต.างก็มีใจ
ใหGกัน ถึงตGองวางแผนกําจัดจันทร$วาดใหGพGนทาง ฉากน้ีเม่ือผลิตออกมาเปOนละครไดGตีความตัวละครคือ
การะเกดแสดงมองผ.านกระจกว.าตัวเองก็สวยงามไม.ดGอยไปกว.าใครแต.คู.หมายกลับไม.เคยสนใจ ก.อน
จะพูดอย.างขมข่ืนว.า “วันใดหนอท่ีกูจะไดGเขGาหอกะคุณพ่ีเดชเสียที กูครGานจะคอยแลGวนะเอ็ง และบีบ
ผGานุ.งของตนเองดGวยความเก็บกด นํ้าตาไหลออกมาอย.างน.าสงสาร ซึ่งเปOนการตีความการแสดง
ออกมาดังกล.าวบ.งบอกถึงการกระทําของตัวละครท่ีสมเหตุสมผลต.อเร่ืองส.งผลใหGผูGชมคลGอยตามเขGาใจ
ในการกระทําของตัวละครและเกิดความสงสารตัวละครมากกว.าชังอย.างเดียว  

4. ตีความหน.วยย.อยในการแสดง (beats / motivational units) และเสGนต.อเน่ืองของการ
กระทํา (through line of action) ในบทละครบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 ซึ่งมีท้ังหมด 40 ฉาก ในแต.
ละฉากไม.มีฉากไหนเลยท่ีผูGกํากับไม.ไดGตีความหน.วยย.อยในการแสดงใหGตัวละครแสดงเพ่ิมเติมหรือเพ่ิม
บทหรือตัดบทบางประโยคออกไป หรือแมGกระท่ังตัดฉากท่ีจะเปOนปcญหาต.อเสGนต.อเน่ืองของการ



140 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

กระทําของตัวละคร และเพ่ือยํ้าประเด็นในฉากใหG ชัดเจน ส.งผลต.อเร่ืองใหG ดูสมจริงย่ิงข้ึน  
  ผูG วิจัย มีความเห็นว.าการตีความจากตัวละครหลัก ท่ีเปOนผูGดําเนินเร่ืองน้ันสําคัญต.อโครงเร่ือง 
ความคิดของเร่ือง และนํามาซึ่งการตีความเพ่ือการกํากับไดGถูกตามวัตถุประสงค$ของเร่ือง สอดคลGอง
กับงานวิจัยของ ลินิน แสงพัฒนะ(2558) กล.าวไวGว.า ลักษณะสัมพันธบทของตัวละครนางเอกมีท้ังการ
คงเดิม(convention) ความแปลกใหม.(invention) การขยายความ (Extention) และการดัดแปลง
(modification) ตัวละคร (character) เปOนผูGกระทําและผูGท่ีไดGรับผลจากการกระทําในบทละคร  
มีความเก่ียวขGองสัมพันธ$กับเร่ืองราวในการเล.าเร่ือง ตัวละครท่ีดีจะตGองมีพัฒนาการทางดGานความคิด 
ทัศนคติ เน่ืองจากเหตุการณ$ที่มากระทบชีวิตของตน  
 
ข�อเสนอแนะ 

  ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ ผลงานละครโทรทัศน$ท่ีจะสามารถครองใจผูGชมน้ันมีไม.มาก
นัก ซึ่งเหตุปcจจัยหลักเกิดจากบทละครโทรทัศน$ท่ีเขียนข้ึนไดGสนุกและการตีความกํากับการแสดงท่ี
เขGาใจหลักการวิเคราะห$และการตีความบทละคร ซึ่งส.งผลใหGการผลิตละครโทรทัศน$ประสบ
ความสําเร็จ เพราะถGาหากผูGกํากับการแสดงขาดความเขGาใจลึกซึ้งในวรรณกรรมบทละครท่ีนํามากํากับ 
หรือการตีความผิดเพ้ียนไปจากบทละครหรือดGอยไปกว.าบทละคร ต.อใหGการแสดงจะสมจริงหรือแปลก
ใหม.เพียงใดก็ไม.อาจเรียกว.าเปOนการแสดงท่ีมีคุณภาพไดG จึงถือว.าผูGกํากับการแสดงตGองทํางานหนักใน
ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและเปOนเร่ืองจําเปOนท่ีสุดในการผลิตละครโทรทัศน$  

  ข�อเสนอแนะสําหรับการศึกษาค�นคว�าต�อไป  การวิจัยคร้ังต.อไปควรมีการวิเคราะห$บท
ประพันธ$จากนวนิยายท่ีนํามาผลิตเปOนละครโทรทัศน$ เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการการทํางานและ
เปOนอีกมิติหน่ึงท่ีจะเห็นท้ังความแตกต.างและความหลากหลายในข้ันตอนการผลิต และควรมีการ
สัมภาษณ$ผูGที่มีส.วนเก่ียวขGองดGานการผลิตละครโทรทัศน$ ในส.วนงานต.างๆ  
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การออกแบบพัฒนาตวัอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
The Lettering Design and Development of Bangkokthonburi University. 

 
วรินธร แจGงโรจน$ 

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

         
บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค$เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบตัวอักษรสําหรับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต.อรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เคร่ืองมือ
ท่ีใชGประกอบดGวย 1)ชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2)แบบประเมินคุณภาพของ
ชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3)แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย$ประจํา
ท่ีมีต.อชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชGกลุ.มตัวอย.างเปOน อาจารย$ประจํา
คณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 12 คน เน่ืองจากเปOนคณะท่ีเนGนการออกแบบ
สื่อและการผลิตสื่อใหGแก.นักศึกษาโดยตรง ผลการประเมินคุณภาพของชุดรูปแบบตัวอักษร สําหรับ
ผูGเช่ียวชาญทางดGานการออกแบบ จํานวน 3 ท.าน ปรากฏว.ามีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 4.87 ส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท.ากับ 0.26 อยู.ในระดับดีมาก โดยกลุ.มตัวอย.างมีความพึงพอใจต.อรูปแบบตัวอักษรของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 4.73 ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท.ากับ 0.45 มีความพึง
พอใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด จึงสรุปไดGว.าการออกแบบและสรGางชุดรูปแบบตัวอักษรสําหรับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคุณภาพดีมากสามารถนําไปใชGไดG 
คําสําคัญ : การออกแบบและพัฒนา, ชุดรูปแบบตัวอักษร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

Abstract 
 This research study aims to the Lettering Design and Development theme for 
Bangkok Thonburi University. To study the satisfaction with the Lettering Design for 
Bangkok Thonburi University and Tools used include, 1) The Lettering Design theme 
for Bangkok Thonburi University 2) Quality assessment form the Lettering Design 
theme for Bangkok Thonburi University 3) Assessment form for the satisfaction of 
regular lecturers towards the Lettering Design theme for Bangkok Thonburi University 
character set By using a sample group Faculty of Communication Arts Bangkok 
Thonburi University, 12 people, because it is a faculty that focuses on the design of 
media and media production for students directly. The evaluation of the quality of 
the Lettering Design theme for Bangkok Thonburi University. Quality of the Lettering 

Design theme for Bangkok Thonburi University by three experts revealed that x̄ = 
4.87, and S.D. = 0.26 with the highest level of satisfaction. The sample group was 
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satisfied with the Lettering Design theme for Bangkok Thonburi University that x̄ = 
4.73, and S.D. = 0.45 with the highest level of satisfaction. It can be concluded that 
the design and construction of the Lettering Design theme for Bangkok Thonburi 
University very good quality, can be used.  
Keywords: Lettering Design and Development, Lettering Design, Bangkokthonburi University 
 
บทนํา 

รูปแบบตัวอักษรนับเปOนอีกส.วนสําคัญสําหรับการสื่อสารและมีบทบาทต.ออัตลักษณ$องค$กร
เปOนอย.างมาก รูปแบบตัวอักษรท่ีมีปรากฏนํามาใชGแพร.หลายท้ังในอดีต ปcจจุบัน แต.ละแบบตัวอักษร
ต.างมีเอกลักษณ$ความโดดเด.นท่ีแตกต.างกัน (อนุทิน วงศ$สรรคกร, 2553) กล.าวถึงความสําคัญของการ
ออกแบบตัวอักษรว.า ตัวอักษรเปOนสิ่งท่ีใชGกันทุกวันใกลGชิดกับตัวเรา ในความน.าสนใจของตัวอักษรมี
อยู.ไม.นGอยซึ่งก.อนมนุษย$จะมีตัวอักษรใชGเรามีภาษาพูดเกิดข้ึนก.อนเพ่ือสื่อสาร และแสดงเจตนา 
จากน้ันเม่ือมนุษย$อยู.รวมกันก็ตGองพัฒนาระบบขGอแมGเพ่ือใหGคนสองคนหรือมากกว.าสองคนสามารถ
สื่อสารเขGาใจไดGว.ามีความตGองการเร่ืองใด หรือถGาอยู.ร.วมกันมากข้ึนก็จําเปOนตGองมีกฎเกณฑ$ หรือ 
ขGอกําหนดต.างๆ ข้ึนและการจะมีกฎเกณฑ$ขGอกําหนดไดGก็ตGองมีการบันทึกเพ่ือใหGเกิดการรับรูGร.วมกัน 
ตัวอักษรไม.ว.าจะเปOนภาษาไทยหรือภาษาใดในโลกคือสิ่งท่ีคนในภูมิภาคน้ัน สังคมน้ันตกลงกัน เขGาใจ
ความหมายร.วมกันและดGวยความท่ีแต.ละอักษรมีเสียง เม่ือนํามาผสมกันเกิดเปOนคํา คําเกิดความหมาย 
เม่ือมีการเขียนจึงเกิดเปOนการบันทึก จดเปOนประวัติศาสตร$เตือนความทรงจํา จดเปOนหลักฐานขGอมูล
หรือส.งต.อขGอมูลกัน “การสื่อสารกันในปcจจุบัน การใชGอีเมล$ก็ตGองพิมพ$ตัวหนังสือ ตัวอักษร การพิมพ$
ถือเปOนโคGดอย.างหน่ึงเปOนโคGดขGอตกลงท่ีทําความเขGาใจตรงกัน เม่ือมีตัวหนังสือเกิดข้ึนแต.ละยุคก็จะมี
เทคโนโลยีท่ีจะเขียนหรือบันทึกตัวหนังสือไม.เหมือนกัน สมัยแรกอาจใชGการแกะหิน ใชGสิ่ว คGอน การ
แกะตัวหนังสืออาจมีขGอจํากัดในการสรGางตัวหนังสือ ตัวอักษรท่ีเกิดข้ึนจึงมีขGอแมGผูกพันอยู.กับวัสดุ 
เคร่ืองมือท่ีใชGเขียน ทุกวันน้ีมีทั้งการเขียนและการพิมพ$ ย่ิงเม่ือใชGการพิมพ$ไม.ใชGการเขียนไม.ว.าจะเขียน
ขGอความใดเม่ือพิมพ$ออกมาก็จะเหมือนกัน ท้ังน้ีเพราะไม.มีสิ่งท่ีเปOนอัตลักษณ$ไม.เหมือนกับการเขียน
ดGวยลายมือของคนคนน้ัน การออกแบบตัวอักษรจึงเปOนคําตอบเพราะแบบตัวอักษรท่ีไม.เหมือนกันก็
จะนําเสนอสิ่งท่ีไม.เหมือนกัน ใหGความรูGสึกท่ีไม.เหมือนกัน”  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2559) เดิมคือ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ซึ่งก.อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ.2545 ตามเจตนารมณ$ของ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ท่ี
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ของประเทศและการสืบสารการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีสมบูรณ$แบบ ภายใตGปณิธานท่ีจะใหGสถาบันการศึกษาเปOนท่ีรวมขององค$ความรูG
วิชาการแขนงต.างๆ ท่ีเปOนเลิศ ทันสมัยและบุคลากรท่ีมีความสามารถเช่ียวชาญดGานการศึกษา โดยจัด
การศึกษาท่ีเป}ดโอกาสใหGเยาวชนไดGมีโอกาสศึกษาต.อระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนใหGมีความรูG
ความสามารถ ควบคู.กับการมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีเรียน และดํารงตนใหGเปOนประโยชน$ต.อ
สังคม ประเทศชาติตามปรัชญาแห.งสถาบันท่ีว.า “สรGางปcญญา พัฒนาคน ฝQกฝนคุณธรรม”  
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีสถานท่ีต้ังอยู. 2 แห.ง รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 219 ไร. 3 งาน 94 
ตารางวา โดยสถานท่ีต้ังแห.งแรก ต้ังอยู. ณ เลขท่ี 16/10 หมู. 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวี
วัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 บนพ้ืนท่ี 188 ไร. 2 งาน 8 ตารางวา และสถานท่ีต้ังแห.งท่ี 2 
ต้ังอยู. ณ ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย$ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 บนพ้ืนท่ี 31 ไร. 1 งาน 86 
ตารางวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดGดําเนินงานตามภารกิจหลักในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
ครบถGวนท้ัง 4 ประการอย.างสมบูรณ$ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานอย.างต.อเน่ือง
ซึ่งประกอบดGวยภารกิจดGานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหGบริการทางวิชาการแก.สังคมและ
ดGานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จนเปOนท่ียอมรับของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ท้ังมุ.งม่ันท่ีจะ
พัฒนาการเปOนสถาบันท่ีกGาวนําการศึกษาใหGครอบคลุมท่ัวถึงประชาชนทุกภูมิภาคบนพ้ืนฐานของ
ความเท.าเทียมกันและเท.าทันต.อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสืบไป 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปOนมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญ. ต้ังอยู.ในฝc�งธนบุรีและมี
ความโดดเด.นเฉพาะตัว จึงมีความสําคัญอย.างย่ิงท่ีตGองสรGางอัตลักษณ$ของตัวเอง เพ่ือเปOนท่ีรูGจักและ
จดจํา ผูGวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนะใหGมีรูปแบบตัวอักษรของสถาบันท่ีมีรูปแบบเฉพาะ มีบุคลิกและมี
ความเปOนมาท่ีสอดคลGองกับบริบทของสถาบัน ซึ่งเปOนสถาบันท่ีกGาวหนGา ทันสมัย เน่ืองจากตัวอักษรท่ี
เกิดข้ึนในสมัยกรุงธนบุรีสามารถสื่อถึงประวัติความเปOนมาท่ียาวนานของฝc�งธนบุรีและสอดคลGองกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ี ต้ังอยู.ทางฝc� งธนบุ รี อีกท้ังเปOนการดําเนินการตามหลักเกณฑ$
มาตรฐานสากลท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปOนการอธิบายถึงภาพลักษณ$ขององค$กรท่ีจะทําหนGาท่ีรับผิดชอบต.อ
สังคมผ.านกระบวนงานต.างๆ ท้ังดGานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสะทGอนอัตลักษณ$ท่ีชัดเจนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดังปณิธานท่ีว.า 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปOนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุ.งผลิตบัณฑิตใหGเปOนผูGนําทาง
สังคม มีความรูGควบคู.คุณธรรม สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกต$ใชG และเปOนสถาบันการศึกษาท่ีมี
นวัตกรรมทางวิชาการท่ีไดGมาตรฐานสากลสอดคลGองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูGวิจัยในฐานะท่ีเปOนอาจารย$ประจําสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะ
นิเทศศาสตร$ จึงมีความสนใจท่ีจะเสนองานวิจัยในดGานการออกแบบพัฒนาตัวอักษรของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี โดยใชGรูปแบบของตัวจารึกท่ีปรากฏอยู.ตามวัดต.างๆในเขตฝc�งธนบุรี ท่ีไดGจารึกไวGต้ังแต.
สมัยกรุงธนบุรี มาเปOนแนวคิดในการวิจัย เพ่ือสรGางรูปแบบของตัวอักษร เพ่ือใหGไดGตัวอักษร 
เคร่ืองหมายและตัวเลขท่ีครบถGวนสมบูรณ$มีคุณภาพ และเปOนท่ีพึงพอใจต.อผูG ท่ีใชGตัวอักษรของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
  1.เพ่ือการออกแบบชุดรูปแบบตัวอักษรสําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 2. เพ่ือสรGางชุดรูปแบบตัวอักษรสําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูGที่ใชGตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีตัวอักษรท่ีมีลักษณะเฉพาะและเปOนอัตลักษณ$ 
 2. ชุดรูปแบบตัวอักษรท่ีออกแบบพัฒนาครบถGวนสมบูรณ$มีคุณภาพ 
 2. ผูGที่ใชGตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความพึงพอใจอยู.ในระดับดี 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 
 1. ไดGชุดรูปแบบตัวอักษรสําหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่มีความเปOนอัตลักษณ$ 
 2.ไดGศึกษาการออกแบบตัวอักษรท่ีออกแบบและพัฒนาอย.างครบถGวนสมบูรณ$ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ประชากร 

อาจารย$ประจํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 15 คณะ ไดGแก. 
1. คณะรัฐศาสตร$ 
2. คณะนิเทศศาสตร$ 
3. คณะศิลปะศาสตร$ 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร$ 
5. คณะบัญชี 
6. คณะสาธารณะสุขศาสตร$ 
7. คณะดุริยางคศาสตร$ 
8. คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีการกีฬา 
9. คณะนิติศาสตร$ 
10. คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี 
11. คณะพยาบาลสาสตร$ 
12. คณะศึกษาศาสตร$ 
13. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
14. คณะวิศวกรรมศาสตร$ 
15. คณะบริหารธุรกิจ 

 
กลุ�มตัวอย�าง 

อาจารย$ประจํามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มี 15 คณะ ไดGมาจากการเลือกอย.างเจาะจง 
(Specified Sampling) คือ อาจารย$ประจําคณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 12 
คน เน่ืองจากเปOนคณะท่ีเนGนการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อใหGแก.นักศึกษาโดยตรง 
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ตัวแปรท่ีใช�ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรตGน 

  - ชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. ตัวแปรตาม 
   - คุณภาพของชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  - ความพึงพอใจของอาจารย$ประจําท่ี มีต.อชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพธนบุรี 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการศึกษา 
 เปOนเคร่ืองมือท่ีใชGในการศึกษา การออกแบบพัฒนาตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประกอบดGวยเคร่ืองมือและเทคนิคต.างๆ ในการศึกษาวิจัยดังต.อไปน้ี 

1. ชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2. แบบประเมินคุณภาพของชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย$ประจําท่ี มีต.อชุดรูปแบบตัวอักษรของ        

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ผลการวิจัย 
 การออกแบบพัฒนาตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปOนการออกแบบและพัฒนา
ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การออกแบบพัฒนาตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
เปOนการออกแบบและพัฒนาตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผูGวิจัยไดGรวบรวมขGอมูลจาก
ตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองกับการออกแบบตัวอักษร และขGอมูลท่ีไดGจากการส.ง
แบบสอบถามกลุ.มตัวอย.างเฉพาะเจาะจง ประกอบดGวยอาจารย$ในคณะนิเทศจํานวน 12 คน รวมท้ัง
ผูGทรงคุณวุฒิและผูGเช่ียวชาญทางการออกแบบ จํานวน 3 ท.าน สรุปไดGดังน้ี 
 
ชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
 

คุณภาพของชุดรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการวิจัยพบว.าคุณภาพ
ทางดGานรูปแบบตัวอักษรสามารถสื่อสารแนวทางอัตลักษณ$ มีความกลมกลืนเปOนเอกภาพ ท้ังตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดสัดส.วนของตัวอักษรมีความเหมาะสม เหมาะสมกับการนําไป
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ประยุกต$ใชGในสื่อต.างๆ มีค.าเท.ากับ 5.00 ซึ่งอยู.ในระดับดีมาก ส.วนคุณภาพทางดGานรูปแบบตัวอักษรมี
ความชัดเจนและจดจําง.ายมีค.าเท.ากับ 4.33 ซึ่งอยู.ในระดับดี โดยผูGวิจัยไดGคGนควGาและนําแนวคิดของ 
(กิตติธัช ศรีฟ�า 2559) ศึกษาเร่ืองการออกแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยสยาม พบว.าการวิจัยคร้ังน้ีมี
แนวความคิดท่ีชัดเจนในดGานการออกแบท่ีตGองการใส.ลวดลายไทยลงไปในตัวอักษร ท้ัง ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ เพ่ือตGองการสรGางอัตลักษณ$ใหGกับองค$กร มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีเป�าหมายเพ่ือใหG 
มหาวิทยาลัยสยามมีตัวอักษรเปOนของตนเอง โดยท่ีมหาวิทยาลัยสยามเปOนเจGาของลิขสิทธ์ิ ซึ่งมี
คุณภาพตามเกณฑ$ที่กําหนด เหมาะสมในการนําไปใชGงานไดGจริง และมีประสิทธิภาพ 
 ความพึงพอใจของกลุ.มตัวอย.างท่ีมีต.อการออกแบบพัฒนาตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี โดยผลการประเมินความพึงพอใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.73, S.D. = 0.75) ซึ่งสอดคลGอง
กับผลการวิจัยของ (ทินวงษ$ รักอิสระกุล 2554) ศึกษาเร่ืองการออกแบบชุดตัวอักษรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบว.าบุคลากรภายในองค$กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีความพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี รูปแบบท่ี 5 ไดGแรง
บันดาลใจการออกแบบมาจากการคลี่คลายของกลีบบัว ทําใหGกลุ.มเป�าหมายมีความพึงพอใจ รGอยละ 
56 อยู.ในระดับมากท่ีสุด 
 
สรุปผลและข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปcญหาและความจําเปOนของการออกแบบตัวอักษรท่ีเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีเพ่ือเปOนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาตัวอักษรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
พบว.าสามารถนํามาใชGในการสื่อสารและสรGางอัตลักษณ$ใหGกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดGอย.างชัดเจน 
นอกจากน้ันยังสามารถจดสิทธิบัตรตัวอักษรดังกล.าว เปOนลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดG  
 
ข�อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต�อไป 

1. ควรมีการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ$ และโปรแกรมคอมพิวเตอร$ ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ$อัตลักษณ$มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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การศึกษาการรับรู�ภาพลกัษณ�การให�บริการของพยาบาลแผนกผู�ปqวยนอกศัลยกรรม 
โรงพยาบาลตากสิน 

The Study on Image Perceptions of Nursing Service in Outpatient 
Surgery Department, Taksin Hospital. 

 
ฐิติยา ศรีชู 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาการรับรูGภาพลักษณ$การใหGบริการของพยาบาลแผนกผูGป�วยนอก
ศัลยกรรม โรงพยาบาลหลวงตากสิน มีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาการสื่อสารระหว.างพยาบาลกับ
ผูG รับบริการแผนกผูGป�วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลหลวงพ.อทวีศักด์ิ และเพ่ือศึกษาการรับรูG
ภาพลักษณ$ของผูG รับบริการต.อระบบการใหGบริการของพยาบาล แผนกผูGป�วยนอกศัลยกรรม 
โรงพยาบาลตากสิน 
 ผลการวิจัย พบว.า ผูGรับบริการมีความพึงพอใจต.อการสื่อสารของพยาบาลอยู.ในระดับปาน
กลาง จําแนกตามกลุ.มแบ.งการสื่อสารของพยาบาลในดGานผูGส.งสารอยู.ในระดับปานกลาง และการ
สื่อสารของพยาบาลในฐานะผูGรับสารอยู.ในระดับนGอย ผูGรับบริการท่ีมีรายไดG อาชีพ การศึกษามีผลต.อ
ความพึงพอใจต.อการสื่อสารของพยาบาลแตกต.างกัน ผูGรับบริการมีการรับรูGภาพลักษณ$ของแผนก
ผูGป�วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลตากสิน โดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง และผูGรับบริการท่ีมีรายไดG 
อาชีพ การศึกษาต.างกันมีผลต.อการรับรูGภาพลักษณ$ของการบริการความพึงพอใจแตกต.างกัน  
คําสําคญั: การรับรูG ภาพลักษณ$ การบริการของพยาบาล  
 

Abstract 
 The research of study on image perceptions of nursing service in outpatient 
surgery department, Taksin Hospital. Objective to study the communication between 
nurses and patients, outpatient surgery department and to study the perceived 
image of service recipients on the service recipients on the service system of nurses 
in outpatient department hospital surgical analysis. 
 The results found that patients were satisfied with the communication of 
moderate share communication of nursing 2 aspects. One side of the sender is 
moderate and the two the communication of the nurse as a receiver in low level 
service recipients earn career education affecting the satisfaction Taksin Hospital with 
statistical significance. And the service recipients earn professional educational affect 
perception image of service satisfaction are different. And the service recipients with 
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different earnings and professional education backgrounds, their perception images of 
service satisfaction were different.  
Keywords: perception, image, service system of nurses 
 
บทนํา 

ความเปCนมาและความสาํคญัของปEญหา 
งานบริการผูGป�วยเปOนงานบริการด.านหนGาของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย.างย่ิงโรงพยาบาล

ของรัฐท่ีในแต.ละวันตGองรองรับผูGเขGารับบริการเปOนจํานวนมาก เน่ืองจากโรงพยาบาลของรัฐเปOนสถาน
บริการพยาบาลท่ีสําคัญครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพของประชาชนทุกระดับ ดังท่ีแผนพัฒนาสุขภาพ
แห.งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดGกําหนดเป�าประสงค$ของการใหGบริการโรงพยาบาลไวGว.า มี
ระบบการบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตอบสนองต.อความตGองการตามปcญหาของสุขภาพ
และมีความสัมพันธ$ท่ีดีระหว.างผูGใหGและผูGรับบริการ (กระทรวงสาธารณะสุข, 2554) จากแผนพัฒนา
สุขภาพแห.งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ทําใหGโรงพยาบาลต.างๆ เร.งปฏิรูประบบการใหGบริการ
ดGานสาธารณสุขโดยมุ.งเนGนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังการดGานการรักษาพยาบาล ดGาน
การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะดGานการบริการท่ีเปOนปราการด.านแรกในการสรGางความสัมพันธ$ท่ีดีกับ
ผูGรับบริการ 

ในขณะท่ีปcญหาของโรงพยาบาลของรัฐ คือ การใหGบริการท่ีไม.เพียงพอต.อความตGองการของ
ผูGป�วยท่ีในวันหน่ึงมีจํานวนมาก ทําใหGผูGใชGบริการมีจํานวนมากท่ีมีขGอจํากัดของข้ันตอนการรับบริการ 
ต้ังแต.การคัดกรองผูGป�วย การใหGความสะดวก การใหGการช.วยเหลือรักษาพยาบาลเบ้ืองตGน การช.วย
ในขณะตรวจรักษา การแนะนําผูGป�วย ตลอดจนการนัดผูGป�วยมารับการรักษาอย.างต.อเน่ือง เปOนตGน  

โรงพยาบาลตากสิน เปOนโรงพยาบาลของรัฐ สํานักการแพทย$ กรุงเทพมหานคร ท่ีรอบรับ
ผูGป�วยนอกท้ังชาวไทยและชาวต.างประเทศ ในปU 2558 ปcจจุบันโรงพยายาลตากสินมีผูGป�วยนอกเขGารับ
บริการในปU 2558 รวมท้ังสิ้น 2,140,330,762 คน เฉลี่ยแต.ละแผนกมีผูGป�วยนอกเขGารับบริการ วันละ 
200 กว.าคน  

แผนกผูGป�วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลหลวงพ.อทวีศักด์ิ มีผูGป�วยนอกเขGารับบริการท้ังสิ้น 
29,806 เฉลี่ย123 คน ต.อวัน ส.งผลใหGการบริการในแผนกผูGป�วยนอกของโรงพยาบาลตากสิน ไม.
สามารถตอบสนองความตGองการของผูGใชGบริการไดGท้ังหมด และในบางคร้ังเกิดความไม.เขGาใจกัน เกิด
การกระทบกระท่ังก.อใหGเกิดความไม.พอใจในการเขGารับบริการระหว.างพยาบาลกับผูGป�วย  

ทําใหGพบประเด็นปcญหาดGานการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนจนก.อใหGเกิดปcญหาและอุปสรรคในการรับ
บริการของผูGป�วย ในขณะท่ีโรงพยาบาลตากสิน ไดGกําหนดยุทธศาสตร$เชิงปรับโดยมุ.งเนGนพัฒนา
คุณภาพดGานการบริการ ใหGมีระบบ พัฒนาแนวทางการบริการท่ีชัดเจนถูกตGอง รวดเร็ว เนGนการ
ทํางานเปOนทีม โดยมุ.มเนGนการความสําคัญของการบริการท่ีมีคุณภาพ องค$กรมีภาพลักษณ$เพ่ือสรGาง
ความเช่ือม่ัน ความไวGวางใจใหGกับผูGรับบริการใหGเกิดความพึงพอใจ การบริการท่ีดีมีคุณภาพ และ
ตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาลตากสิน ท่ีกําหนดเป�าหมายของการทํางานสู.ความสําเร็จในปU 
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2559 (Taksin Patient Safety Goal 2016) ในประเด็นยุทธศาสตร$ดGานการพัฒนาการสื่อสาร 
(Effective Communication)  

ผูGวิจัยจึงไดGทําการวิจัย เร่ือง “ปcญหาการสื่อสารและการรับรูGภาพลักษณ$ในรับบริการแผนก
ผูGป�วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลหลวงพ.อทวีศักด์ิ ” เพ่ือพัฒนาการสื่อสารในการใหGบริการของ
โรงพยาบาลท่ีส.งผลต.อ  ความไวGวางใจ ภาพลักษณ$ของโรงพยาบาล การบริหารจัดการดGานการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอย.างมาก ตลอดจนสามารถใชGเปOนขGอมูลในการวางกลยุทธ$การใหGบริการ 
เพ่ือสนองความตGองการของผูGรับบริการไดGอย.างตรงจุด และเปOนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือแกGไขปcญหาท่ี
เกิดข้ึนระหว.างผูGป�วยกับพยาบาลของโรงพยาบาลตากสินสู.เป�าหมายของการทํางานท่ีมุ.งความสําเร็จ    

 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารระหว.างพยาบาลกับผูG รับบริการแผนกผูGป�วยนอกศัลยกรรม 
โรงพยาบาลตากสิน  

2. เพ่ือศึกษาการรับรูGภาพลักษณ$ของผูGรับบริการต.อระบบการใหGบริการของพยาบาล แผนก
ผูGป�วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลตากสิน  

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผูGรับบริการท่ีมีลักษณะส.วนบุคคลแตกต.างกัน มีความพึงพอใจต.อการสื่อสารของพยาบาล
แตกต.างกัน 

2. ผูGรับบริการท่ีมีลักษณะส.วนบุคคลแตกต.างกัน มีการรับรูGภาพลักษณ$แตกต.างกัน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยช้ินน้ีมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากรท่ีใชGในการวิจัย คือ ผูGเขGารับการบริการแผนกผูGป�วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาล
ตากสิน อายุต้ังแต. 18-60 ปU ท้ังเพศชายและเพศหญิง มีเกณฑ$การคัดเขGา ไม.เปOนผูGป�วยหนัก และมี
ความยินดีในการตอบแบบสอบถาม เกณฑ$การคัดออกผูGป�วยหนัก และผูG ท่ีไม.ยินดีในการตอบ
แบบสอบถาม  ผูG ศึกษาเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบไม.ใชGหลักความน.าจะเปOน (Non Probability 
Sampling) โดยเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ดGวยการแจกแบบสอบถาม
จากลุ.มตัวอย.าง 400 คน เก็บเดือนมีนาคม 2561  
  2. การวิเคราะห$ขGอมูล ในการวิเคราะห$ขGอมูลเชิงสถิติ ผูGวิจัยไดGใชGการวิเคราะห$ขGอมูลเชิง
พรรณา(Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขGอมูลท่ัวไปของผูGตอบแบบสอบถาม การสื่อสารระหว.าง
บุคลากรกับผูGรับบริการ การรับรูGภาพลักษณ$ของผูGรับบริการแผนกผูGป�วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาล
ตากสิน นอกจากน้ีเปรียบเทียบผูGรับบริการท่ีมีลักษณะส.วนบุคคลแตกต.างกัน มีความพึงพอใจต.อการ
สื่อสารของบุคลากรและการรับรูGภาพลักษณ$แตกต.างกันท่ีมีกลุ.มย.อยมากกว.า 2 กลุ.ม คือ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายไดG ทดสอบความสัมพันธ$ทางสถิติโดยใชG สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One 
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Way Analysis of Variance) โดยถือว.ามีนัยสําคัญทางสถิติ p-value<0.05 จําแนกเปOนรายคู.ดGวยวิธี 
Fisher’s Least Significant Defiant 
 
ผลการวิจัย 
 กลุ.มตัวอย.างจํานวน 400 คน ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง มีอายุประมาณ  
46 – 55 ปU มีระดับการศึกษามัธยมหรือเทียบเท.า ประกอบอาชีพรับจGาง และมีรายไดGไม.เกิน 10,000 
บาทต.อเดือน  
 สมมติฐานท่ี 1 ผูGรับบริการท่ีมีลักษณะส.วนบุคคลแตกต.างกัน มีความพึงพอใจต.อการสื่อสาร
ของพยาบาลแตกต.างกัน 
 ผลการวิจัยพบว.า ผูGรับบริการมีความพึงพอใจต.อการสื่อสารของพยาบาลอยู.
ในระดับ ปานกลาง จําแนกตามกลุ.มแบ.งการสื่อสารของพยาบาลในดGานผูGส.งสารอยู.ในระดับปานกลาง 
และการสื่อสารของพยาบาลในฐานะผูGรับสารอยู.ในระดับนGอย  

 ผูG รับบริการท่ีเพศต.างกันไม.มีผลต.อการสื่อสารของพยาบาลแตกต.างกัน 
ในขณะท่ี รายไดG อาชีพ การศึกษามีผลต.อความพึงพอใจต.อการสื่อสารของพยาบาลแตกต.างกัน  
 สมมติฐานท่ี 2 ผูGรับบริการท่ีมีลักษณะส.วนบุคคลแตกต.างกัน มีการรับรูGภาพลักษณ$แตกต.าง
กันผูGรับบริการมีการรับรูGภาพลักษณ$ของแผนกผูGป�วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลตากสิน  
โดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง พบว.า ดGานการรักษาทางการแพทย$ มีคะแนนเฉลี่ยดGานภาพลักษณ$มาก
ท่ีสุด รองลงมาดGานระบบการบริการ และดGานอาคารสถานท่ี ตามลําดับ  

 ความพึงพอใจต.อการสื่อสารของบุคลากรใน ดGานผูGส.งสารอยู.ในระดับปาน
กลาง และมีความพึงพอใจต.อบุคลากรในฐานะผูGรับสารอยู.ในระดับนGอย  

 ผูGรับบริการท่ีเพศต.างกันไม.มีผลต.อการรับรูGภาพลักษณ$แตกต.างกัน ในขณะท่ี
อายุ รายไดG การศึกษา และอาชีพ มีผลต.อการรับรูGภาพลักษณ$แตกต.างกัน  
 
อภิปรายผล 

ผูGรับบริการท่ีมีลักษณะส.วนบุคคลแตกต.างกัน มีความพึงพอใจต.อการสื่อสารของพยาบาล
แตกต.างกัน พบว.า ผูGรับบริการท่ีรายไดG อาชีพ การศึกษาต.างกันมีผลต.อการสื่อสารของพยาบาล
แตกต.างกัน สามารถอธิบายไดGดGวยแบบจําลองการสื่อสารของ Schramm, 1954 ประสบการณ$ของ
แต.ละบุคคลมีผลต.อการสื่อสาร ผูGส.งสารและผูGรับสารต.างมีประสบการณ$ท่ีแตกต.างกันในเนวัฒนธรรม 
ความเช่ือ ค.านิยม ทัศนคติ มีผลต.อการรับรูGท่ีแตกต.างกัน ท้ังการเลือกรับ การตีความสารส.งผลต.อ
ความสําเร็จและความลGมแลGวในการสื่อสาร ในขณะท่ี Altschirl and Sinelair, 1981 กล.าวว.า การ
สื่อสารในโนพยาบาล คือ การประชาสัมพันธ$โดยใชGสื่อบุคคลซึ่งพยาบาลถือว.าเปOนสื่อบุคคลท่ีนําเสนอ
ภาพลักษณ$ขององค$กรผ.านการสื่อสารกับผูGป�วย และผูGป�วย คือ สื่อบุคคล ท่ีจะนําข.าวสารของ
โรงพยาบาลไปสู.ญาติ พ่ีนGอง คนรูGจัก ทําใหGเกิดผลในการสื่อสารต.อภาพลักษณ$ของโรงพยาบาล และ
บุคลากรของโรงพยาบาล  
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ผูGรับบริการท่ีเพศต.างกันไม.มีผลต.อการรับรูGภาพลักษณ$แตกต.างกัน ในขณะท่ีอายุ รายไดG  
การศึกษา และอาชีพ มีผลต.อการรับรูGภาพลักษณ$แตกต.างกัน การรับรูGภาพลักษณ$ของโรงพยาบาล
ตากสิน ซึ่งเปOนโรงพยาบาลของรัฐ อาจเปOนเพราะว.า ในอดีตภาพลักษณ$ของโรงพยาบาลรัฐมีการ
สื่อสารในดGานลบเก่ียวกับการบริการ เน่ืองจากภาพลักษณ$เปOนองค$รวมของความเช่ีอ ความคิดและ
ความประทับใจท่ีบุคคลมีต.อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งทัศนคติและการกระทําใดๆ ส.งผลเก่ียวกับต.อภาพลักษณ$
ขององค$กรในการรับรูG  (Jefkins, 2000) อธิบายไดGจากทฤษฎีการรับรูG (Perception Theory)การ
รับรูGเปOนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการเรียนรูGท่ีสําคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ ข้ึนอยู.
กับการรับรูGสภาพแวดลGอม การเรียนรูGท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยู.กับปcจจัยแวดลGอมและสิ่งเรGา เช.น ระบบ
การบริการ อาคารและสถานท่ี ท่ีเกิดจากการสัมผัสท้ัง 5 ประกอบกับเจตคติเดิมท่ีมีอยู.แลGว การรับรูG
ของบุคคลเกิดจากการกลั่นกรองและตีความจากความรูGสึกท่ีคนเราไดGเห็น ไดGยิน ไดGสัมผัส ซึ่งจะ
แตกต.างไปตามประสบการณ$ที่ผ.านมาในอดีต Katz, 1990  
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ศึกษาลักษณะรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสีช�อง 3 
The research on study of sports items of Thai television channel 3 

 
สมใจ สมัปหังสิต 

Somjai sampahangsit 
อาจารย$ประจําสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน$ คณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาลักษณะรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน$ไทยทีวีสีช.อง 3 มีวัตถุประสงค$
เพ่ือศึกษารูปแบบรายการ เน้ือหารายการและเอกลักษณ$ของรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน$ไทยทีวีสี
ช.อง 3 เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห$รายการกีฬาท่ีนําเสนอทางสถานีโทรทัศน$ไทยทีวีสี
ช.อง 3 ระหว.างวันท่ี 1-30 มกราคม 2560 ผลการวิจัยพบว.ามีประเภทในการการนําเสนอรายการ  
2ประเภทไดGแก. ประเภทเร่ืองจริงมีเน้ือหาสาระ และประเภทใหGความบันเทิงซึ่งมีเน้ือหาของรายการ 
3 ลักษณะคือ(1)เน้ือหารายการท่ีรายงานเก่ียวกับการแข.งขันกีฬาท่ีนําเสนอในรูปแบบข.าวประจําวัน 
(2) เน้ือหารายการกีฬาท่ีบอกถึงความเคลื่อนไหวในการแข.งขันกีฬา (3)เน้ือหาความบันเทิงวาไรต้ีกีฬา
ท่ีรวมเน้ือหาสาระท่ีหลากหลายของกีฬา (4) เน้ือหารายการท่ีสนับสนุนกีฬา และมีเอกลักษณ$ของ
รายการกีฬา 3 รูปแบบ(1)รายการกีฬามีความสมจริงและน.าสนใจดGานภาพ (2)รายการกีฬาท่ีสรGาง
ความหลากหลายทางอารมณ$ (3)กีฬาสามารถสรGางความรูGสึกร.วมและความผูกพันแก.ผูGชมรายการ 
และจากการศึกษาพบว.ารายการกีฬามีการนําเสนอทางโทรทัศน$นGอยและโดยส.วนมากการนําเสนอจะ
เปOนกีฬาท่ีเปOนท่ีนิยมในประเทศไทยเท.าน้ัน  
คําสําคญั ลักษณะรายการกีฬา สถานีโทรทัศน$ไทยทีวีสีช.อง 3  
 

Abstract 
The research on the characteristics of sports items on Thai television channel 

3 aims to study the items. The content and characteristic of sports program on TV 
channel 3 research quality by analyzing the sports items presented the TV channel 3 
during 1-30 January 2560 the results showed that there were the type of 
presentation of items. 2 types: type real have substance. And the type of 
entertainment, which is the content of 3 items. Style is (1) content items presented 
in the form of report about sports daily news (2) content of sports to describe the 
movement in a sporting event. (3) entertainment content including variety sports 
content variety of sports (4) content items that support the sport. And the identity of 
sports items 3 format (1) sports items are realistic and interesting aspects. (2) sports 
items created a variety of emotional. (3) sports can create empathy and commitment 
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to the audience. And the study found that sports items are proposed television less 
and most of the presentation is a popular sport in Thailand  
Keyword The sports program ,Thai Television channel 3  
 
บทนํา 

จากผลการศึกษาพบว.าสถานีโทรทัศน$ไทยทีวีสีช.อง 3 เปOนสถานีท่ีไดGรับความนิยมจากกลุ.ม
ประชาชนในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด จากผลการสํารวจของ AGB Neilsen Rating Bankok  
(1– 30 มกราคม 2560) และในปcจจุบันประชาชนชาวไทยไดGใหGความสนใจในกีฬาและเฝ�าติดตาม
รายการกีฬาทางโทรทัศน$มากข้ึน  นอกจากน้ีกีฬายังเปOนเปOนพ้ืนท่ีท่ีเป}ดกวGางใหGคนในสังคมเขGาร.วม 
ในหลายระดับ หลายมิติ  ดังจะพบว.ามี  แฟนกีฬา จํานวนมากติดตามชม และเชียร$นักกีฬาทีมโปรด
ในวันหยุดสุดสัปดาห$ซึ่งหน่ึงในจํานวนรGอยลGานคนติดตามกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบผ.านสื่อโทรทัศน$ใน
รูปแบบรายการท่ีหลากหลาย แต.การนําเสนอรายการกีฬายังเปOนรูปแบบท่ีไม.หลากหลาย                
ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีไดGศึกษาถึงเอกลักษณ$ของรายการกีฬาท่ีผูGส.งสารตGองการนําเสนอต.อผูGรับสาร  
สะทGอนใหGเห็นถึงรูปแบบและเน้ือหาของรายการกีฬาท่ีนําเสนอผ.านสถานีโทรทัศน$ช.อง 3 ผลการวิจัย
คร้ังน้ีสามารถนําผลท่ีไดGไปประยุกต$ในการบริหารการจัดการ การโฆษณาการประชาสัมพันธ$รวมท้ัง
การนําเสนอรูปแบบรายการท่ีหลากหลายมากข้ึนและสามารถนําผลการศึกษาท่ีไดGไปพัฒนาเน้ือหา
รายการกีฬาใหGมีความหลากหลายมากข้ึน 

การวิจัยในคร้ังน้ีผูGวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน$ช.อง3    
โดยการวิเคราะห$รูปแบบรายการ เน้ือหารายการ และเอกลักษณ$รายการ  

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 

 
การวิจัยเร่ือง : การศึกษาลักษณะรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน$ไทยทีวีสีช.อง 3 มีทฤษฎีท่ี

เก่ียวขGองดังน้ี  
 แนวคิดเร่ืองสื่อกีฬา 
  จากความเปลี่ยนแปลงในทุกแวดวงท่ีเก่ียวขGองกับกีฬาส.งผลใหGกีฬาในพ้ืนท่ีการวิเคราะห$วิจัย
ในศาสตร$สาขาต.างๆ จําเปOนตGองเปลี่ยนแปลงไปดGวยเช.นกัน การศึกษาดGานนิเทศศาสตร$ สื่อกีฬา 

รูปแบบการรายการกีฬา 

เนื $อหารายการกีฬา 

การนําเสนอรูปแบบ

รายการกีฬาทาง

สถานีโทรทัศน� 
เอกลกัษณ์รายการกีฬา 
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(Media sports) หมายถึง การรายงาน และกระบวนการสรGางความหมาย ค.านิยม เพศสภาวะ วัย 
ความรุ.นแรง ฯลฯ ผ.านเน้ือหาท่ีหลากหลาย โดยมีนักกีฬา องค$กรกีฬา องค$กรสื่อ และผูGชมเขGามามี
ส.วนร.วมกันผลิต การศึกษาวิเคราะห$ใน 2 ระดับคือ เน้ือหา และความหมาย กล.าวคือ ท้ังสื่อสิงพิมพ$ 
สื่อแพร.ภาพ/เสียง หรือออนไลน$ มีการสื่อสารใน2 ลักษณะดGวยกัน ไมเคิล รีล เรียกการประสานกัน
ของกีฬากับการสื่อสารว.า สื่อกีฬา และไดGบอกว.าปรากฏการณ$การหลอมรวมของ กีฬา และ การ
สื่อสาร จะส.งผลใหGค.านิยมการสานสัมพันธ$ในชุมชน ความยุติธรรม ความเท.าเทียมกันในสังคม ซึ่งมีตัว
แปรอยู. 3ตัวแปร คือ องค$กร/สถาบันสําคัญท่ีเก่ียวขGอง ความหมายท่ีสื่อเผยแพร.ผูGรับสารกับอํานาจใน
การ ตีความหรือการสรGางความหมายข้ึนมาใหม. 
 แนวคิดเร่ืองรายการกีฬา     
 รายการกีฬา ส.วนใหญ.แลGวมีการผสมของรูปแบบรายการไดGหลากหลาย แต.โดยหลักๆ แลGว
สามารถจัดเปOนประเภทย.อยไดGดังน้ี (Creebar,2001) รายการถ.ายทอดการแข.งขันรายการท่ีมีการ
ถ.ายทอดเน้ือหาเก่ียวกับการแข.งขันในทุกรูปแบบ ท้ังถ.ายทอดสดหรือบันทึกเทป,รายการท่ีรายงาน
เก่ียวกับการแข.งขันรายการท่ีมีการรายงานว.ามีกีฬาประเภทน้ันๆ มีความเคลื่อนไหวอย.างไร หรือสรุป
ความเปOนไปในแวดวงกีฬา,รายการสนับสนุนกีฬารายการท่ีใหGความรูGหรือสนับสนุนใหGประเภทกีฬา
หรือ นักกีฬา หรือ กฎ กติกา มารยาท น้ันๆ เปOนท่ีรูGจักมากข้ึน เอกลักษณ$ของรายการกีฬาจะเปOน
ส.วนช.วยในฐานะผูGส.งสารใหGผูGกํากับรายการกีฬาเขGาใจธรรมชาติกีฬา และการรับสารจากผูGรับสาร
เขGาใจในธรรมชาติการกีฬา รวมไปถึงการเขGาถึงอารมณ$การสื่อสารและเน้ือหารของรูปแบบรายการ
กีฬามากข้ึน โดยเอกลักษณ$รายการกีฬามี3 รูปแบบคือ รายการกีฬามีความสมจริงและน.าสนใจดGาน
ภาพมาก ท้ังทางดGานกายภาพ ,รายการกีฬาสรGางความหลากหลายทางอารมณ$ มีคุณลักษณะท่ีครบ
รสชาติเพียงแต.ผ.านการแข.งขันท่ีเกิดข้ึนจริงในสนามกีฬา เหมือนแบบละคร,กีฬาสามารถสรGาง
ความรูGสึกร.วมและความผูกพันแก.ผูGชมรายการในระดับสูง โดยเฉพาะกรณี แฟนคลับสโมสร หรือ 
นักกีฬา 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 กมลมาลย$ พลโยธา(2548) ผลของการชมรายการกีฬาทางโทรทัศน$ท่ีผลต.อการรับรูGและการ
นําไปใชGของเยาวชน เยาวชนเพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นว.าการชมรายการกีฬามีผลต.อการ
รับรูGประโยชน$และการนําไปใชGอยู.ในระดับมาก 3 ดGานคือ ดGานความรูGพ้ืนฐานทางดGานกีฬา ดGาน
เพ่ิมพูนเทคนิค และทักษะทางดGานกีฬา ดGานคุณธรรมจริยธรรม และความประพฤติ 
       ศุภศิลป� กุลจิตต$เจือวงศ$(2559) รายการกีฬาเปOนรายการประเภทความบันเทิงรูปแบบหน่ึง ท่ี
มีลักษณะต่ืนเตGน เรGาใจและสรGางความสนุกสนานไดGตลอดการรับชมบนพ้ืนฐานของกฎกติกาการ
แข.งขัน อีกท้ังยังมีกีฬาใหGเลือกหลายประเภทตามความช่ืนชอบของผูGชม โดยเฉพาะกีฬาประเภทมวย
และฟุตบอลท่ีมีฐานผูGชมคนไทยเปOนจํานวนมากใหGความสนใจ นอกจากรายการกีฬาจะอยู.ในความ
สนใจของผูGชมแลGวยังช.วยสรGางการจดจําในช.องรายการ และสามารถนํามาต.อยอดเปOนรูปแบบรายการ
อ่ืนๆไดG เช.น สัมภาษณ$นักกีฬา ไฮไลท$การแข.งขัน การวิเคราะห$การแข.งขัน เปOนตGน ผูGประกอบการ
โทรทัศน$ดิจิทัลหลายช.องต.างซื้อลิขสิทธ์ิรายการกีฬาจากท้ังในและต.างประเทศ โดยคาดหวังว.าจะ
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สามารถสรGางเรตต้ิงใหG กับช.องรายการของตน ดังน้ัน รายการกีฬาจึงเปOนทางเลือกหน่ึงของ
ผูGประกอบการโทรทศันดิจิทัลในการสรGางเรตต้ิงใหGกับช.องงรายการของตนนอกจากรายการละครและ
วาไรต้ี 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการนําเสนอสถานีวิทยุโทรทัศน$ไทยทีวีสชี.อง 3 
2. เพ่ือศึกษาเน้ือหารายการทางสถานีโทรทัศน$ไทยทีวีสีช.อง 3 
3. เพ่ือศึกษาเอกลักษณ$ของรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน$ไทยทีวีสีช.อง 3 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
              1) ประชากรเปOนการศึกษารูปแบบรายการกีฬาท่ีอกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน$ 
ไทยทีวีสีช.อง 3 
 2) กลุ.มตัวอย.างเปOนการคัดเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบเจาะจง โดยศึกษารายการกีฬาจํานวน 
11รายการไดGแก. 1)แชมป�จัดไป 2) Sport Mafia 3) สปอร$ตแม็กกาซีน 4) สปอร$ตกูรู 5) เสน.ห$กีฬา 6)
สัปดาห$กีฬาโลก 8) เดสติเนช่ันออฟสปUด 9)ยอดตํานานแขGงทอง 10) Kotv classic 11)รายการข.าว
ทางสถานีช.อง 3  

2. เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
    แบบตรวจสอบรูปแบบรายการ เน้ือหารายการ และเอกลักษณ$ของรายการเพ่ือเก็บ

รวบรวมขGอมูลเก่ียวกับรูปแบบการนําเสนอและเน้ือหารายการกีฬาทางสถานีวิทยุโทรทัศน$ไทยทีวีสี
ช.อง 3  

3.  การเก็บรวบรวมข�อมูล 
               การเก็บรวบรวมขGอมูลจากรายการกีฬาท่ีมีการนําเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน$ไทยทีวีสีช.อง 3ในช.วงระหว.างวันท่ี 1-30 มกราคม 2560 โดยใชGแบบตรวจสอบรายการ 
  4.  การวิเคราะห�ข�อมูล 

 ขGอมูลท่ีไดGจากการศึกษาเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชGการพรรณนาในการอธิบาย
รายการกีฬา ตามลักษณะขGอมูลในประเด็นต.างๆตามแบบตรวจสอบรายการ และนําเสนอในเชิง
พรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. รูปแบบการนําเสนอสถานีวิทยุโทรทัศน�ไทยทีวีสชี�อง 3  
 รูปแบบรายการกีฬาของสถานีวิทยุโทรทัศน$ช.อง 3 โดยส.วนมากท่ีสุดจะนําเสนอใน

รูปแบบรายการข.าวกีฬาท่ีมีการนําเสนอทุกวันเปOนจํานวน 3 ช.วง คือ ช.วงเชGาเวลา 08.00น-08.15น 
ช.วงเท่ียง 11.30น-12.45 น และช.วงเย็น 17.00น-17.50น 
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 จากการศึกษาพบว.าทางสถานีวิทยุโทรทัศน$ช.อง 3ไดGนํารูปแบบรายการสัมภาษณ$ รูปแบบ
รายการข.าว และรายการพูดคุยมาร.วมกันโดยการนําเสนอไดGแก. 1)รายการข.าวประจําวัน2) รายการ
สปอร$ต กูรู 3)รายการเสน.ห$กีฬา 4)รายการเดสติเนช่ันออฟสปUด 5)รายการยอดตํานานแขGงทอง 6)
รายการสปอร$ตแม็กกาซีน 7)รายการสปอร$ตมาเฟUย 8)รายการสัปดาห$กีฬา จากการวิเคาะห$เน้ือหา
รายการพบว.ามีการถ.ายทอดสด และเทปบันทึกรายการในกีฬาฟุตบอลต.างประเทศ รายการมวยและ
รวมสาระในเน้ือหาการรายงานข.าวกีฬารอบโลกแต.มีเน้ือหาไปทางกีฬาท่ีไดGรับความนิยมในประเทศ
ไทย คือ กีฬาฟุตบอลกีฬามวย  

2. เนื้อหารายการกีฬาทางสถานีวิทยุโทรทัศน�ไทยทีวีสีช�อง 3  
 จากการศึกษาพบว.ารายการท่ีรายงานเก่ียวกับการแข.งขันกีฬาทางสถานีโทรทัศน$ช.อง 3 

จะนําเสนอรายการท่ีรายงานเก่ียวกับการแข.งขันกีฬาท่ีนําเสนอในรูปแบบข.าวประจําวัน และมีการ
บอกความคลื่นไหวในการแข.งขันกีฬาในรายการข.าวประจําวันทางสถานี และรายการข.าวภาคคํ่า  
ส.วนรายการกีฬา1) รายการสปอร$ต กูรู 2)รายการเสน.ห$กีฬา 3)รายการเดสติเนช่ันออฟสปUด 4)
รายการยอดตํานานแขGงทอง 5)รายการสปอร$ตแม็กกาซีน 6)รายการสปอร$ตมาเฟUย 7)จะมีเน้ือหาท่ี
รายงานความคลื่นไหวของกีฬาและเน้ือหารายท่ีสนับสนุนกีฬาการบอกกฎการแข.งขันกีฬา มารยาทใน
การแข.งขัน ร.วมถึงการแนะนํากีฬาท่ีไม.ค.อยเปOนท่ีรูGจักในประเทศไทย สถานีโทรทัศน$ช.อง 3 รวมไปถึง
การวิเคราะห$เน้ือหากีฬาดGานนักกีฬา เจาะลึกดGานเน้ือหาอ่ืนๆ เทคนิคการเล.น เทคนิคการเล.นกีฬา
ดGวยวิทยาศาสตร$กีฬา และยังมีเน้ือหารายการในการถ.ายทอดสดกีฬาท่ีเปOนท่ีนิยมในประเทศอีกดGวย
ส.วนรายการประเภทวาไรต้ีกีฬา ไดGแก. รายการ แชมป� จัดใหG เปOนรายการปกิณกะเน้ือหาไม.ไดGเปOน
เน้ือหาดGานกีฬาอย.างเดียวแต.เปOนการนําแสนอเน้ือหาท่ัวไปเช.น แนะนําแฟช่ัน อาหาร กีฬา ท่ีมีเน้ือหา
ท่ีดูง.ายสบาย 

3. เอกลักษณ�ของรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสีช�อง 3  
 จากการศึกษารายการกีฬาของสถานีโทรทัศน$ช.อง 3 พบว.ามีเอกลักษณ$ของรายการใน 3 

รูปแบบคือ รายการกีฬามีความสมจริงและน.าสนใจดGานภาพสมัยใหม.มีคุณภาพดGานภาพท่ีชัดเจน 
รายการกีฬาท่ีสรGางความหลากหลายทางอารมณ$ กีฬาสามารถสรGางความรูGสึกร.วมและความผูกพันแก.
ผูGชมรายการในระดับสูง ซึ่งท้ัง 3 เอกลักษณ$น้ีพบไดGในรายการ 1)รายการข.าวประจําวัน 2)รายการ
เสน.ห$กีฬา 3)รายการเดสติเนช่ันออฟสปUด 4)รายการยอดตํานานแขGงทอง 5)รายการสปอร$ตแม็กกา
ซีน 6)รายการสปอร$ตมาเฟUย 7)รายการสัปดาห$กีฬา 

 รายการกีฬาท่ีสรGางความหลากหลายทางอารมณ$จะพบไดGในรายการท่ีมีช.วงของการ
นําเสนอสรุปการแข.งขันท่ีสําคัญในแต.ล.ะประเภทกีฬาไดGแก.รายการ 1)รายการยอดตํานานแขGงทอง 2)
รายการสปอร$ตมาเฟUย 3) Kotv Classics มวย  
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อภิปรายผล 
1. รูปแบบการนําเสนอสถานีวิทยุโทรทัศน�ไทยทีวีสชี�อง 3 
 รูปแบบรายการกีฬาของสถานีวิทยุโทรทัศน$ช.อง 3โดยส.วนมากท่ีสุดจะนําเสนอในรูปแบบ

รายการข.าวกีฬามากท่ีสุด รูปแบบรายการสัมภาษณ$ และรายการพูดคุยซึ่งสอดคลGองกับแนวคิดเร่ือง
รูปแบบรายการทางโทรทัศน$ แต.จากการศึกษาพบว.าการนําเสนอรายการกีฬานํารูปแบบการ
สัมภาษณ$ และรูปแบบการพูดคุยมาผสมผสานเพ่ือนําเสนอ 

2. เนื้อหารายการกีฬาทางสถานีวิทยุโทรทัศน�ไทยทีวีสีช�อง 3 
 เน้ือหารายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน$ช.อง 3 นําเสนอเน้ือหาท้ัง 3 แบบ คือ (1)เน้ือหา

รายการท่ีรายงานเก่ียวกับการแข.งขันกีฬาท่ีนําเสนอในรูปแบบข.าวประจําวัน (2) เน้ือหารายการกีฬา
ท่ีบอกถึงความเคลื่อนไหวในการแข.งขันกีฬา (3) เน้ือหารายการท่ีเจาะลึกนักกีฬารายบุคคล และ (4) 
เน้ือหารายการท่ีสนับสนุนกีฬา ซึ่งสอดคลGองกับแนวคิดเร่ืองเน้ือหารายการกีฬาท่ีกล.าวไวGว.า 1.
รายการถ.ายทอดการแข.งขัน (sports television as media event) รายการท่ีมีการถ.ายทอดเน้ือหา
เก่ียวกับการแข.งขันในทุกรูปแบบ ท้ังถ.ายทอดสดหรือบันทึกเทป 2.รายการท่ีรายงานเก่ียวกับการ
แข.งขัน (Sports television as journalism) รายการท่ีมีการรายงานว.ามีกีฬาประเภทน้ันๆ มีความ
เคลื่อนไหวอย.างไร หรือสรุปความเปOนไปในแวดวงกีฬา 3.รายการสนับสนุนกีฬา (Sport television 
as promotion) รายการท่ีใหGความรูGหรือสนับสนุนใหGประเภทกีฬาหรือ นักกีฬา หรือ กฎ กติกา 
มารยาท น้ันๆ เปOนท่ีรูGจักมากข้ึน 

3. เอกลักษณ�ของรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสีช�อง 3   
 เอกลักษณ$ของรายการกีฬาทางสถานีโทรทัศน$ช.อง 3 มี 3 รูปแบบคือ (1)รายการกีฬามี

ความสมจริงและน.าสนใจดGานภาพ (2)รายการกีฬาท่ีสรGางความหลากหลายทางอารมณ$ (3)กีฬา
สามารถสรGางความรูGสึกร.วมและความผูกพันแก.ผูGชมรายการในระดับสูง ซึ่งสอดคลGองกับแนวคิดเร่ือง
เอกลักษณ$ของรายการกีฬาท่ีกล.าวไวGว.า (1)Authentic visual appeal รายการกีฬามีความสมจริง
และน.าสนใจดGานภาพมาก ท้ังทางดGานกายภาพ (Physical) (2)Dramatic รายการกีฬาสรGางความ
หลากหลายทางอารมณ$ มีคุณลักษณะท่ีครบรสชาติเพียงแต.ผ.านการแข.งขันท่ีเกิดข้ึนจริงในสนามกีฬา 
เหมือนแบบละคร (3)Degree of engagement with the audience กีฬาสามารถสรGางความรูGสึก
ร.วมและความผูกพันแก.ผูGชมรายการในระดับสูง  

  
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้  

1. รายการกีฬาท่ีนําเสนอทางโทรทัศน$มีจํานวนนGอยเม่ือเทียบสัดส.วนกับรายการอ่ืนๆท่ี
นําเสนอ  ดังน้ันทางสถานีควรจะเพ่ิมรายการกีฬาใหGมากข้ึน เพราะผลจากการวิจัยพบว.าการชม
รายการกีฬาทางโทรทัศน$ท่ีผลต.อการรับรูGและการนําไปใชGของเยาวชน เยาวชนเพศชาย และเพศหญิง
มีความคิดเห็นว.าการชมรายการกีฬามีผลต.อการรับรูGประโยชน$และการนําไปใชGอยู.ในระดับมาก  
3 ดGานคือ ดGานความรูGพ้ืนฐานทางดGานกีฬา ดGานเพ่ิมพูนเทคนิค และทักษะทางดGานกีฬา ดGานคุณธรรม
จริยธรรม และความประพฤติ 
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2. รายการกีฬาส.วนใหญ.จะนําเสนอกีฬาท่ีเปOนท่ีนิยมในประเทศไทยเช.น ฟุตบอล และมวย
ควรมีกีฬาประเภทอ่ืนๆท่ีคนไม.ค.อยรูGจักเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหGคนไทยไดGรับรูGเขGาถึงกีฬาประเภทอ่ืนๆเพ่ือ
ส.งผลใหGเกิดความนิยมในกีฬาใหม.ๆเพ่ิมข้ึน และสามารถดึงดูดใหGคนไทยสนใจและมีนักกีฬาประเภท
อ่ืนๆมากข้ึน 

3.เน้ือหาของรายการมีรูปแบบท่ีไม.หลากหลายจึงควรเพ่ิมเน้ือหารายการใหGหลากหลายมาก
ข้ึนเพ่ือดึงดูดใหGผูGชมกลุ.มอ่ืนๆสนใจรายการกีฬามากข้ึน เช.น การนําเสนอรายการกีฬาเปOนวาไรต้ีกีฬา
ใหGมากข้ึนโดยนําการนําเสนอในรูปแบบ เกมส$โชว$กับกีฬาท่ีจะทําใหGเกิดความสนใจจากประชาชนและ
มิติใหม.ต.อการรับชมกีฬามากข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรจะศึกษาความตGองการในการชมรายการกีฬาของผูGรับชมรายการโทรทัศน$เพ่ือเปOน
แนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการผลิตรายการกีฬาตามความตGองการของประชาชนกลุ.มเป�าหมาย 

2. ควรศึกษาถึงประโยชน$และผลกระทบของผูGชมทางดGานบวกและลบในการรับชมรายการ
กีฬาในช.องต.างๆ เพ่ือนํามาเปOนขGอมูลในการวางแผนปรับปรุงรูปรายการการผลิตรายการกีฬาทาง
สถานีโทรทัศน$ต.อไป   
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บทคัดย�อ 

สังคมยุคปcจจุบัน การสื่อสาร การสื่อสารมวลชนประเภทต.างๆ เปOนปcจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพล
กวGางขวางท่ีสุดในความสัมพันธ$ทางสังคมของมนุษย$ ในหลายส.วนของสังคมไทยยังมีปcญหาเก่ียวกับการ
สื่อสาร การไหลเวียนของข.าวสารขGอมูล (Information flow) โดยเฉพาะอย.างย่ิงไหลเวียนของข.าวสาร
ขGอมูลระหว.างสังคมเมือง (urban society) และสังคมชนบท (rural society) จากการศึกษาวิจัยพบว.า
สภาพการไหลเวียนของข.าวสารในชุมชนเขตเมืองมักจะไม.ค.อยมีปcญหา ส.วนใหญ.ข.าวสารขGอมูลท่ี
หลั่งไหลออกไปสู.ชุมชนในชนบทน้ันส.วนใหญ.หลั่งไหลจากเมืองหลวง เน้ือหาของขGอมูลข.าวสารก็จะเปOน
เน้ือหาจากระดับชาติไปสู.ทGองถ่ิน ซึ่งขณะน้ีเปOนปcญหาท่ีจะตGองยกระบบการสื่อสารระดับชาติไปสู.ระดับ
ชุมชน วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาและชุมชนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปOนตัวอย.างหน่ึงของสถานี
วิทยุเพ่ือชุมชน เพ่ือมาป}ดช.องว.างการสื่อสารมวลชนระดับชุมชนท่ีจะดําเนินการเพ่ือวิถีชีวิตของชุมชน 
สําหรับสิ่งท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมกับชุมชน และมีวิธีการจัดการโดยกลุ.มชุมชนน้ันๆ เอง 

กระบวนการศึกษาพฤติกรรมของผูGฟcงสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชนมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีน้ัน เปOนการศึกษาลักษณะของพฤติกรรมของผูGฟcงท่ีมีกลุ.มตัวอย.างจํานวน 400ตัวอย.าง 
โดยใชGเคร่ืองมือเปOนแบบสอบถามเพ่ือสัมภาษณ$แบบเผชิญหนGา กลุ.มตัวอย.างน้ีมีความสนใจในเร่ือง
ของพฤติกรรมการสื่อสารท่ีคิดว.ารายการวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชนเปOนรายการวิทยุท่ีใหGประโยชน$
ต.อการศึกษา มีประโยชน$ต.อการดําเนินชีวิตประจําวัน มีประโยชน$ต.อการพัฒนาชุมชนในการประกอบ
อาชีพ มีประโยชน$ต.อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมต.างๆนําขGอมูลท่ีไดGมาวิเคราะห$หาค.าความถ่ีรGอย
ละ ค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุปแลGวรูปแบบของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชนน.าจะเปOนประโยชน$ต.อชุมชนอย.าง
แทGจริง ท้ังน้ีเพราะ 

1. สถานีวิทยุชุมชนไดGนําเอาเร่ืองราวข.าวสารต.างๆของประชาชนมาเผยแพร.ออกอากาศ 
เปOนสิ่งท่ีผูGฟcงในชุมชนใหGความสนใจ และเปOนสถานีวิทยุที่ชุมชนไดGเขGามามีส.วนร.วมทํางาน  

2. เร่ืองราวหรือสิ่งท่ีนํามาออกอากาศเปOนเร่ืองท่ีใกลGตัว กลุ.มผูGฟcงในชุมชนไดGรับฟcงแลGวมี
ความพึงพอใจและนําไปใชGประโยชน$ไดG 
คําสําคญั : พฤติกรรมของผูGฟcงสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชน 
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Abstract 
In current society, communication and mass communication in several types 

are one of factors having the largest influence in human society relations. In several parts 
of Thai society, there are problems on communication and, information flow; especially, 
information flow between urban society and rural society. From the study and research, 
it was found that information flow in urban community does not have problems. Most 
information flows to community in rural area; mostly flows from the capital. The content 
of information is the content from national level to local level; the problems are 
problems to upgrade national level information system to community level. 
Bangkokthonburi University Broadcasting Radio Station and community is a sample of 
radio station for community to close the gap of mass media in community level to do 
for community life for the things, having suitable content for the community and there is 
management method by such community group.  

The study processes about behavior of audience of Bangkokthonburi University 
Broadcasting Radio Station is the study about the behavior nature of audience having 
sample group of 400 samples by using questionnaires as tools to have an interview in 
face-to-face type. This sample group is interested in communication behavior, thinking 
that radio programs for education and community are the radio programs giving benefit 
to education, giving benefit to daily life, having benefit to development of community to 
do profession, having benefit to development of society and culture, bringing acquired 
information to analize and search for frequency, percentage, mean and standard 
deviation. In summary, the form of radio station for education and community should be 
beneficial to the community really, because:     

1. Radio station broadcasts about information of people; the information is the 
matter that the audience in the community pay attention, and that the community 
participates in working.  

2. The broadcast contents or matters are close to personal life of audience; after 
the audience in the community listen to the contents, they are satisfied and use the 
contents for their benefit.  
Keywords: Behavior of Audience of Broadcasting for Education and Community Radio 
 
บทนํา 

สังคมยุคปcจจุบันอาจเรียกไดGว.าเปOนยุคของการสื่อสารมวลชน คลื่นการปฏิวัติการสื่อสาร 
มวลชนเกิดข้ึนในหลายส.วนของโลก คนท่ีทันสมัยคือคนท่ีอยู.อาศัยใน “สังคมท่ีเต็มไปดGวยข.าวสาร 
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(high information society)” ประชาชนท่ีทันสมัยคือบุคคลท่ีตGองหาทางจัดระเบียบ วิเคราะห$หรือ
ควบคุมข.าวสารขGอมูลจํานวนมากท่ีอยู.รอบตัวบุคคลหรือสังคม ตลอดจนตGองมีความรอบรูGในการใชG
ประโยชน$จากข.าวสาร (information) ขGอมูล (data) จากสื่อมวลชน (mass media) ท่ีแต.ละสังคมไดG
นําเอามาใชGหรือประยุกต$ใชGใหGสังคมตัวเองไดGอย.างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเท.าท่ีจะกระทําไดG   

วิทยุกระจายเสียงเปOนสื่อมวลชน (mass media) ประเภทหน่ึงในสังคมไทยท่ีมีกลุ.มประชาชน
ใหGความสนใจรับฟcงเปOนอันมาก ท้ังน้ีเราจะเห็นว.าวิทยุกระจายเสียงเปOนสื่อมวลชนท่ีมีการขยายตัว
อย.างรวดเร็ว ดังเช.นสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอ็ม (frequency modulation) ปcจจุบันน้ี
ประเทศไทยมีสถานีวิทยุประเภทน้ีถึง 450 สถานี ยังไม.รวมสถานีวิทยุ เอเอ็ม อีกประมาณ 300 สถานี 
และปcจจุบันมีสถานีวิทยุกระจายเสียงรูปแบบวิทยุชุมชน (community radio) อีกประมาณ 6,000 
สถานี กระจายตัวอยู.ตามชุมชนต.างๆท่ัวประเทศ  

ในปcจจุบันปcญหาการไหลเวียนของข.าวสารขGอมูล (information flow) น้ันจะมีระบบไหลเวียน
ของข.าวสารขGอมูลจะมีปcญหามากข้ึน โดยเฉพาะข.าวสารขGอมูลจะมีการไหลเวียนจากสื่อมวลชนในเขต
กรุงเทพมหานครเปOนส.วนใหญ. ไม.ว.าจะเปOนสื่อประเภทหนังสือพิมพ$ วิทยุโทรทัศน$ วิทยุกระจายเสียง 
เคเบิลที วี เปOนตGน ปcญหาของการไหลเวียนของข.าวสารขGอมูลแต. เดิมมีคณะกรรมการบริหาร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน$ ไดGกําหนดสัดส.วนของรายการวิทยุกระจายเสียงของแต.ละสถานีไวG
ดังน้ี คือ  

1. รายการประเภทข.าวมีไม.ตํ่ากว.ารGอยละ 25 
2. รายการประเภทความรูGมีไม.ตํ่ากว.ารGอยละ 20 
3. รายการประเภทบันเทิงมีไม.เกินรGอยละ 55 
4. การโฆษณาสินคGาและบริการ โฆษณาไดGไม.เกินรGอยละ 13 คือ 1 ช่ัวโมงโฆษณาไดG 8 นาที  
สื่อประเภทวิทยุกระจายเสียง นับว.าเปOนสื่อมวลชนท่ีมีบทบาทอย.างมากต.อการดําเนินวิถีชีวิต

ของประชาชนในสังคมไทยปcจจุบัน และถือไดGว.าเปOนสื่อท่ีมีความใกลGชิดกับประชาชนเปOนอย.างมาก 
ท้ังน้ี เน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงเปOนสื่อมวลชนท่ีมีลักษณะพิเศษบางประการกล.าวคือ 

1. ความรวดเร็วในการถ.ายทอดเหตุการณ$ การเตรียมรายการและการนําเสนอรายการมี
ความสะดวกรวดเร็ว การผลิตรายการทําไดGรวดเร็ว  

2. สื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถเขGาถึงประชาชนไดGมีความครอบคลุมไปท่ัวทุกซอกทุกซอย มี
เครือข.ายส.งกระจายเสียงครอบคลุมไปท่ัวประเทศ ท้ังสถานีที่อยู.อยู.ในส.วนกลางและส.วนภูมิภาค  

3. เปOนสื่อท่ีมีราคาถูก สะดวกต.อการพกพา ผูGฟcงสามารถนําพาไปในท่ีต.างๆ ไดGอย.าง
สะดวกสบาย 
 
วิทยุกระจายเสียงชุมชน (Community Radio) 

วิทยุกระจายเสียงชุมชน เปOนการจัดดําเนินการและส.งกระจายเสียงของวิทยุทGองถ่ิน (local 
station) รูปแบบหน่ึง ท่ีมีจุดมุ.งหมายเพ่ือตอบสนองความตGองการท่ีแทGจริงชุมชน โดยมีลักษณะการ
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ดําเนินงานท่ีเปOนประชาธิปไตย และเปOนการสื่อสารสองทางกล.าวคือ มีหลักการเปOนของประชาชนโดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชนในชุมชนทGองถ่ินท่ีเปOนเขตบริการของวิทยุกระจาย เสียงน้ัน 

ในดGานประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห.งชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล.มท่ี 
126 ตอนพิเศษ 104ง ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 ไดGใหGความหมายของคําว.าชุมชน กลุ.มคน และ
วิทยุชุมชนไวGดังน้ี  

“ชุมชน” หมายความว.า กลุ.มประชาชนท่ีมีพ้ืนทีอาศัยในแหล.งเดียวกัน ไม.ว.าจะในเมืองหรือ
ในชุมชนชนบทและใหGความหมายรวมถึงกลุ.มประชาชนท่ีมีความสนใจร.วมกันและอยู.ในพ้ืนท่ีใกลGเคียง
กัน หรือสื่อสารถึงกันไดG โดยมีผลประโยชน$ดGานสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวขGอเช่ือมโยงกัน ทํากิจกรรม
อันชอบดGวยกฎหมายและศีลธรรมร.วมกัน มีการดําเนินการอย.างต.อเน่ือง มีการจัดการการแสดง
เจตนาแทนกลุ.มไดG  

“วิทยุกระจายเสียงชุมชน” หมายความว.า กิจการกระจายเสียงเพ่ือประโยชน$สาธารณะท่ีไม.
แสวงหารายไดGจากการโฆษณา เปOนประโยชน$ตามความตGองการท่ีหลากหลายของชุมชนหรือทGองถ่ินท่ี
รับบริการส.งผลใหGชุมชนเกิดความเขGมแข็ง โดยชุมชนเปOนเจGาของร.วมกันและดําเนินการโดยชุมชนเปOน
อิสระ มีเสรีภาพในการเสนอข.าวและการแสดงความคิดเห็นท่ีไม.ขัดต.อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ปราศจากการครอบงําและแทรกแซงจากกลุ.มผลประโยชน$โดยมิชอบ กลุ.มการเมือง 
พรรคการเมืองทุกระดับหรือเอกชนท่ีมุ.งหากําไรในเชิงพาณิชย$  

ไซมอนด$ พาร$ททริดจ$ (Simon Partridge.1982) ไดGเขียนถึงการทดลองวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน และหลักการของวิทยุกระจายเสียงชุมชนว.า 

ปcจจุบันไดGมีการทดลองและดําเนินการจัดวิทยุกระจายเสียงชุมชน ท้ังในประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย แคนาดา อิตาลี เบลเย่ียม ฝร่ังเศส ไอร$แลนด$ นิวซีแลนด$ เยอรมัน 
สเปนและประเทศกําลงัพัฒนาอ่ืนๆ โดยไดGรับความนิยมจากผูGฟcงท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแลGว และประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนา ท้ังน้ีเน่ืองจากเขตบริการของวิทยุกระจายเสียงชุมชนจะไม.กวGางขวางเหมือนกับวิทยุ
ทGองถ่ินท่ีจัดกันอยู.ท่ัวไป แต.จะมีเขตบริการเพ่ือชุมชนใดชุมชนหน่ึง หรือชุมชนในละแวกเดียวกันเปOน
หลักเพราะใชGวิทยุกําลังส.งตํ่าท่ีมีรัศมีการกระจายเสียงไม.กวGางไกลนัก ทําใหGกลุ.มผูGฟcงเป�าหมายมีความ
คลGายคลึงกันทางเศรษฐกิจสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี ประกอบกับการเป}ดโอกาสใหGชุมชน
ทGองถ่ินมีส.วนร.วมในข้ันตอนต.างๆ ของการดําเนินการ จึงทําใหGไดGรับความสนใจดังกล.าว 

ต.อมาวิทยุกระจายเสียงชุมชนเหล.าน้ี ไดGแปรสภาพเปOนองค$กรท่ีไม.แสวงหากําไร ดําเนินงาน
โดยคณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งมาจากชุมชนส.วนหน่ึงและจากสถานีส.วนหน่ึง บุคลากรฝ�ายต.างๆ จะ
จGางคนในชุมชนเปOนหลัก และมีอาสาสมัครเปOนผูGสนับสนุน ดGานการเงินแมGว.าจะไดGรับการสนับสนุน
จากผูGฟcงโดยตรงแลGวยังไดGจากสหกรณ$ มูลนิธิและการบริจาคอ่ืนๆ อีกดGวย 

 
วิทยุกระจายเสียงชุมชนในประเทศไทย 

วิทยุกระจายเสียงชาวเขา ซึ่งดําเนินการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห.งประเทศไทย 
จังหวัดเชียงใหม. นับเปOนรูปแบบการจัดการกระจายเสียงท่ีใกลGเคียงกับแนวความคิดของวิทยุชุมชน
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มากท่ีสุด กล.าวคือ เปOนสถานีวิทยุท่ีมีเป�าหมายการจัดรายการเฉพาะกลุ.มชาวเขาและใชGผูGจัดรายการท่ี
เปOนชาวเขาดําเนินการ ในการส.งกระจายเสียงมีเป�าหมายเพ่ือการบริการชาวเขาเผ.าต.างๆ ท่ีอยู.บน
ภูเขาสูงของภาคเหนือของประเทศซึ่งมีจํานวนกว.า 500,000 คน จุดมุ.งหมายของข.าวสารเพ่ือสรGาง
ความรูGความเขGาใจและสรGางสัมพันธ$อันดีของชนในชาติ การส.งออกอากาศใชGกระจายเสียงในระบบ เอ
เอ็ม ความถ่ี 1476 กิโลเฮิรตซ$ กําลังส.ง 100 กิโลวัตต$ เร่ิมทดลองส.งกระจายเสียงเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 
พุทธศักราช 2511 และยังคงดําเนินการส.งกระจายเสียงอยู.ในปcจจุบันน้ีโดยกระจายเสียงภาคภาษา
ชาวเขา 6 เผ.า คือ มGง เยGา กระเหร่ียง มูเซอ ลีซอ และอีกGอ วิทยุชาวเขาน้ียังคงมีเน้ือหารายการหลัก
ในการเผยแพร.ข.าวสารทางราชการ แต.ก็มีบริการสําหรับชาวเขาท่ีลงมาพ้ืนราบในการส.งข.าวถึง
ชาวเขาท่ีอยู.ในพ้ืนท่ี 

ในปU พ.ศ.2546 รัฐบาลประกาศเกณฑ$ผ.อนผันช่ัวคราวใหGประชาชนดําเนินการวิทยุชุมชนไดG
ในนาม “จุดปฏิบัติการเรียนรูGวิทยุชุมชน” โดยไม.มีการโฆษณา ซึ่งภายหลังต.อมาอีก 1 ปU กรม
ประชาสัมพันธ$ออกประกาศใหGผูGดําเนินการวิทยุชุมชนไปข้ึนทะเบียนโดยตGองจ.ายค.าธรรมเนียม และ
อนุญาตใหGมีการโฆษณาไดGช่ัวโมงละ 6 นาที ซึ่งทําไดGเพียง 1 ปU ก็ไดGมีการยกเลิกเก็บค.าธรรมเนียม
ดังกล.าว และคณะรัฐมนตรีไดGมีมติใหGวิทยุชุมชนสามารถดําเนินการไดGโดยไม.มีโฆษณา  

พ.ศ.2550 ไดGมีการประกาศใชGรัฐธรรมนูญแห.งอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และมีการประกาศใชG
พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ พ.ศ.2551 ต.อมาอีก 2 ปUคือพ.ศ.
2553 ไดGมีการประกาศใชGพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน$ 
เปOนผลทําใหGเกิดสถานีวิทยุชุมชนข้ึนอย.างมากมาย เปOนการอนุญาตใหGภาคประชาชนดําเนินการทดลอง
ดําเนินการไปก.อน ทางการออกใบอนุญาตใหGกับบางรายท่ีเขGาเกณฑ$ของทางราชการในปU พ.ศ. 2555 

 วิทยุชุมชนจึงนับว.าเปOนเคร่ืองมือและสื่อกลางท่ีสําคัญของชุมชน เพ่ือการส.งเสริมพ้ืนท่ี
สาธารณะใหGคนแต.ละชุมชนเปOนการกGาวออกมาร.วมวิถีชีวิตสาธารณะในฐานะเปOนพลเมือง และ
ผูGบริโภคท่ีมีคุณภาพภายใตGข.าวสารขGอมูลท่ีไหลเวียนผ.านสื่อกลางอย.างวิทยุชุมชน โดยชุมชน เพ่ือ
ชุมชนไดGอย.างมีประสิทธิภาพมากกว.าสื่อมวลชนโดยท่ัวไป (อมูลจากบอร$ดนิทรรศการการประชุมเร่ือง 
วิทยุชุมชน จัดโดย กสทช ร.วมกับมหาวิทาลัยรามคําแหง ณ โรงแรมรามาการ$เดGน กรุงเทพมหานคร 
ตGนปU พ.ศ.2553) 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

บทความน้ีเปOนส.วนหน่ึงของงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมของผูGฟcงสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค$หลัก 6 ประการ  

1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมต.างๆ ในการรับฟcงรายการวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชนในเขต
บริการไม.เกินรัศมี 20 กิโลเมตร 

2. เพ่ือศึกษาผลของวิทยุชุมชนต.อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับสื่อในรายการ
ประเภทต.างๆ 
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3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการใชGวิทยุกระจายเสียงชุมชนในลักษณะสื่อมวลชนประจําถ่ิน 
(community) เพ่ือพัฒนาดGานการศึกษา การรับรูGขGอมูลข.าวสาร และความบันเทิงของชุมชน 

4. เพ่ือจะเปOนประโยชน$ต.อการศึกษาดGานนิเทศศาสตร$ เช.น การฝQกฝน การหาประสบการณ$
จริงของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
วิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชGแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งมีคําถามแบบ
ปลายเป}ด (open end) และคําถามแบบปลายป}ด (close end) และใชGวิธีสัมภาษณ$แบบเผชิญหนGา 
(fact to face) การสั มภาษณ$ ใชG วิ ธีสุ. ม ตั วอย. างแบบ  face to face Interview และ depth 
interview รวมท้ังใชGวิธีสังเกตการจัดการรายการเปOนส.วนประกอบในการวิจัย การสัมภาษณ$สดทาง
โทรศัพท$ ประชากรท่ีใชGศึกษาเปOนผูGท่ีฟcงสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งต้ังอยู.ตึกนิเทศ
ศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร กระจายเสียงดGวยความถ่ี 93.25 เมกะเฮิรต$ 
จํานวน 400 คน แบ.งเปOนสอบถามประชากรในเขตชุมชนทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 400 คน ท่ี
สามารถรับฟcงคลื่นดังกล.าวไดG กลุ.มนักศึกษาและอาจารย$มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีก 100 คน ท้ัง
สองกลุ.มมีอายุต้ังแต. 15 ปU – 70 ปU ใชGระยะเวลาศึกษาต้ังแต.เดือน พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ$ 
2562 รวมเวลา 4 เดือน  

  แบบสอบถามน้ีไดGมีการทดสอบ (pre-test) ภาษาท่ีใชG โดยเฉพาะขGอความท่ีใชGในการวัด มี
ความเขGาใจตรงกันระหว.างผูGถูกสัมภาษณ$กับผูGสัมภาษณ$ ตามประเด็นและวัตถุประสงค$ของผูGศึกษา ท้ัง
ในดGานความถูกตGอง (validity) และความน.าเช่ือถือ (reliability) เพ่ือผูGศึกษาไดGหาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามนํามาแกGไขก.อนเก็บขGอมูลในสนามจริง โดยหาค.าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ันดGวย
เทคนิควิเคราะห$ค.าความแปรปรวน (analysis of variance)  

ผูGวิจัยไดGต้ังสมมติฐานการวิจัยไวG 6 ขGอ ดังน้ี  
1. เพศมีความสัมพันธ$กับการเป}ดรับสื่อจากวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2. อายุมีความสัมพันธ$กับการเป}ดรับสื่อจากวิทยุกระจายเสียง 
3. อาชีพ มีความสัมพันธ$กับการเป}ดรับสื่อจากวิทยุกระจายเสียง 
4. การศึกษา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ$กับการเป}ดรับสื่อวิทยุกระจายเสียง 
5. พฤติกรรมของผูGฟcงรายการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือการนําไปใชGพัฒนาการดํารงชีวิตประจําวัน 

การนําไปสนทนาความพึงพอใจ การใชGประโยชน$จากการเป}ดรับฟcง การติดตามเร่ืองราวมีความสัมพันธ$
กับการเป}ดรับสื่อทางวิทยุกระจายเสียง 

6. ตัวแปรเก่ียวกับแรงจูงใจใชGประโยชน$จากวิทยุกระจายเสียง มีความสัมพันธ$กับการเป}ดรับ
สื่อจากวิทยุกระจายเสียง 

ตัวแปรท่ีใชGในการวิจัย มีตัวแปรตGนหรือตัวแปรอิสระ (independent variables) ตัวแปร
อิสระท่ีศึกษาแก. ลักษณะท่ัวไปของประชากรคือ รายไดG เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ตัวแปรตาม 
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(dependent variable) ไดGแก. ระดับความถ่ีในการเป}ดรับฟcงข.าวสาร ทัศนคติท่ีมีต.อการนําเอาไปใชG 
ระดับการนําไปปฏิบัติ และพฤติกรรมของผูGรับฟcงวิทยุกระจายเสียง  

ทดสอบสมมติฐานโดยการนําขGอมูลเก่ียวกับลักษณะของประชาชนกลุ.มตัวอย.างกับขGอมูล
เก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต.อพฤติกรรมการรับฟcงรายการประเภทต.างๆ ทางสถานีวิทยุกระจาย เสียงเพ่ือ
การศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หาความสัมพันธ$โดยใชGสถิติไค-สแคว$ (Chi-Square) 
เพ่ือบอกว.าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ$กันหรือไม. ใชGสถิติถดถอย (Regression) เพ่ือบอกว.าตัวแปร
ท้ังสองมีความสัมพันธ$กันอย.างไร ท้ังน้ีเพ่ือหาระดับความสัมพันธ$ของตัวแปรต.างๆ  

  
สรุปผลและข�อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดยืนยันชัดเจนถึงความเปOนไปไดGในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือชุมชนสําหรับชุมชนท่ีอยู.เขต “ชานเมือง” และ ในเขตชนบท กล.าวคือ  

1. ดGานนโยบายวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความสอดคลGองกับนโยบาย
ท้ังในระดับชาติและระดับทGองถ่ิน ในดGานการใชGสื่อมวลชน (mass media) เช.น สถานีวิทยุเพ่ือ
การศึกษาและชุมชนท่ีประชาชนในชุมชนสามารถนําเอารายการวิทยุฯเพ่ือนําไปใชGเปOนประโยชน$ใน
ชีวิตประจําวันไดG เช.น กลุ.มผูGฟcงท่ีเปOนเพศหญิง สามารถนําเอารายการประเภทต.างๆ ไปใชGประโยชน$
ในชีวิตประจําวันไดGรGอยละ 58.3 เปOนตGน  

2. ดGานการบริหารรายการของสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถท่ีจะจัดผัง
รายการใหGสอดคลGองกับความตGองการของชุมชนไดGอย.างคล.องตัว ท้ังน้ีเพราะสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา
และชุมชนเปOนสถานีวิทยุที่ไม.มีการโฆษณาสินคGาหรือบริการใดๆ ซึ่งจะสามารถท่ีจะสอดแทรกรายการ
ท่ีเปOนประโยชน$ต.อผูGฟcงในชุมชนไดGคล.องตัว ไม.ตGองพะวงเร่ือง “การโฆษณาสินคGา” หรือ “บริการ” 
จากบริษัทธุรกิจหรือหGางรGานใดๆ  

3. รูปแบบคณะกรรมการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
มีรูปแบบเปOนคณะกรรมการ มีองค$ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพ่ือดําเนินการบริหารงานของสถานีใหG
รายช่ือแต.ตGองพิจารณาบุคคลท่ีตGอง “อุทิศตน” ใหGกับการบริหารงานมากข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองจากงาน
คณะกรรมการบริหารงานไม.มีค.าตอบแทนใดๆ แต.ก็ควรจะตGองใหGค.าตอบแทนบGาง เช.น การประชุม
คณะกรรมการ เปOนตGน  

4. ประเด็นเก่ียวกับแหล.งขGอมูลท่ีจําเปOนในการจัดรายการวิทยุ จําเปOนจะตGองมีแหล.งขGอมูล
ทGองถ่ินชุมชนต.างๆ ตGองมีการสะสมขGอมูลข.าวสารไวGเพ่ือเปOนประโยชน$ในการบริหารจัดการ  

 
สําหรับรูปแบบของการจัดรายการวิทยุมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรนีัน้ พบว�า มีลักษณะดังนี้ คือ  

1. ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาและชุมชน โดยมีหน.วย
ราชการ เช.น กรรมการจากเขตทวีวัฒนา ผูGแทนจากวัดศาลาแดง ผูGนําชุมชน ไดGแก. กํานัน ผูGใหญ.บGาน 
และประชาชนในชุมชนท่ีอาสาสมัครเขGามาร.วมทํางาน โดยมีคณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ธนบุรี เปOนแกนกลางหลักเพ่ือทําใหGการบริหารจัดการ การจัดรายการ การบริหารงานสถานีวิทยุเพ่ือ
การศึกษาและชุมชน สามารถดําเนินงานไปดGวยความราบร่ืน  

2. คณะกรรมการเปOนงานอาสาสมัคร ไม.มีรายไดGหรือผลประโยชน$อ่ืนใด ยกเวGนอาจมีเบ้ีย
ประชุมบGางในบางโอกาส เช.น ประชุมประจําเดือน เปOนตGน  

3. เปOนผูGท่ีใหGความสนใจในหลักการของสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมีความ
เสียสละบGางในบางโอกาส  

4. บทบาทหนGาท่ีของคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี น.าจะมี
บทบาทในกรอบหนGาท่ีดังน้ี คือ  

 4.1 กําหนดบทบาทหนGาท่ีและขอบเขตการทํางานของคณะกรรมการ 
 4.2 กําหนดเวลาออกอากาศและความยาวของรายการ 
 4.3 กําหนดรูป เน้ือหา วิธีการนําเสนอ และผูGดําเนินรายการใหGตอบสนองต.อความ

ตGองการของกลุ.มผูGฟcง ท่ีเปOนนักศึกษาและประชาชนในชุมชน  
 
แนวทางการใช�รายการวิทยุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ีเพื่อการพัฒนาในด�านต�างๆ  

เน่ืองจากสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชนนอกจากจะเนGนหลักการมีส.วนร.วมของผูGฟcงชุมชน
แลGว ยังมีจุดมุ.งหมายในการส.งกระจายเสียงในมีวงแคบลงแค.บริการในชุมชน ซึ่งเปOนกลุ.มเป�าหมายท่ี
ชัดเจน จึงสามารถนํามาใชGเปOนสื่อเพ่ือการพัฒนาไดGอย.างมีประสิทธิภาพ โดยการสํารวจพบในการวิจัย
คร้ังน้ี ไดGยืนยันโดยมีความสอดคลGองกับหลักการเพ่ือใชGรายการวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชน มีประโยชน$
ในดGานต.างๆอย.างลึกซึ้งไดG โดยเฉพาะเปOนสื่อเพ่ือการพัฒนาชุมชนดังน้ี  

1. รูปแบบของวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาและชุมชนจากการศึกษาวิจัยในโครงการน้ี 
เปOนวิทยุเพ่ือชุมชน (Community Radio) อย.างแทGจริง เพราะมีกลุ.มประชาชนในชุมชนใหGความ
ร.วมมือ ซึ่งเปOนลักษณะท่ีเหมาะสมของการเปOนสื่อเพ่ือการพัฒนาอย.างมีประสิทธิภาพ  

2. รายการวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดGจัดรายการวิทยุฯท่ีเปOนประโยชน$และสะทGอน
ปcญหาของชุมชน สะทGอนความตGองการของชุมชน ท่ีมีประโยชน$ในดGานต.างๆของชุมชน  

3. ประโยชน$ของเน้ือหารายการวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชนมีประโยชน$ในดGานการพัฒนา 
เช.น ดGานการศึกษา การใชGประโยชน$ในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลGองกับความตGองการกับสภาพ
ปcญหาในชุมชน และผูGฟcงสามารถนําเอาไปใชGประโยชน$ในการใชGในชีวิตประจําวันไดG  

4. ในการปรับปรุงเพ่ือใหGการบริหารจัดการดGานการส.งกระจายเสียงสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีน้ัน คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯจําเปOนตGองเขGาใจในหลักการบริหารสถานีวิทยุ
ชุมชนท่ีต้ังข้ึน ซึ่งจําเปOนท่ีจะตGองเขGาใจว.าเปOนงานอาสาสมัคร และบางคร้ังอาจตGองคํานึงถึงสถานะ
ทางเศรษฐกิจของกรรมการบริหารพอสมควร  

5. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถทํางานไดGอย.างเปOนอิสระเพราะเปOน
ภาคเอกชน แต.ขณะเดียวกันสถานีวิทยุฯจะตGองดําเนินงานอยู.ภายใตGตามกฎระเบียบขGอบังคับทาง



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
169 

 

กฎหมายต.างๆท่ีใหGเปOนไปตามกฎเกณฑ$ของ “กสทช.” ผูGจัดรายการจะตGองระมัดระวังภายใตG
กฎระเบียบของสถานีวิทยุและระเบียบของคณะกรรมการบริหารงานสถานีวิทยุไดGวางระเบียบไวG  

6. การดําเนินงานของสถานีวิทยุ นับว.าสอดคลGองกับนโยบายของรัฐในการใชGกระบวนการ
ประชาสัมพันธ$เพ่ือการพัฒนาอย.างชัดเจน โดยมีนโยบายท่ีระบุไวGในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห.งชาติ (รัตนา ศรีชนะชัยโชค.2533) และมีโครงการนําร.องระบบการประชาสัมพันธ$แห.งชาติ กรม
ประชาสัมพันธ$เปOนผูGรับผิดชอบ  

7. หลักการของการใชGสถานีวิทยุมหาวิทาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือการปรับปรุงในการศึกษาข้ัน
อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและเอกชนน้ัน มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชGเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของการศึกษาดGานนิเทศหรือสื่อสารมวลชนทุกสาขา  

ท้ังน้ีเพราะจะเปOนการประหยัด สะดวกในการก.อสรGาง เหมาะเปOนสถานีวิทยุฯขนาดเล็ก 
กําลังส.งตํ่าลดตGนทุนในการศึกษาดGานสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร$  
 
ข�อสรุปและข�อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

1. ข�อสรุปในเร่ืองของเนื้อหาประเภทรายการวิทยุกระจายเสียง  
1.1 รูปแบบของเน้ือหาดGานข.าว (News) น้ัน เปOนรูปแบบท่ีนําเอาเน้ือหาของชุมชนเปOน

หลักหรือส.วนใหญ.ควรมีเน้ือหาท่ีมาจากชุมชนไม.ว.าจะเปOน  

- เน้ือหาท่ีเปOนข.าว เน้ือหาท่ีเปOนความรูG เน้ือหาท่ีเปOนความบันเทิง เน้ือหาท่ีเปOน
เร่ืองราวทางประเพณีวัฒนธรรม เน้ือหาท่ีเปOนเร่ืองราวของ  

1.2 รูปแบบของรายการวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชน ควรจะมีรูปแบบดังน้ี  

- รูปแบบดGานสารคดี (Feature) รูปแบบเปOนรายการพูด (Talk Programmed) 
รูปแบบรายการบันเทิง (Entertainment) รูปแบบประเภทนิตยสาร (Magazine) รูปแบบการ
โทรศัพท$ (Phone in) รูปแบบท่ีเนGนการมีส.วนร.วมของกลุ.มผูGฟcงเป�าหมาย  

 
 ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต�อไป  

1. ในระดับนโยบายรัฐควรส.งเสริมใหGสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาท่ีจะใหG
สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและชุมชน เปOนสถานีท่ีฝQกงานของนักศึกษาดGานนิเทศศาสตร$ เพราะตGนทุนตํ่า 
ใชGง.าย ประหยัดค.าใชGจ.ายและเปOน STUDIO สําหรับฝQกฝนทักษะของนักศึกษาไดGอย.างเหมาะสม  

2. ในระดับนโยบายรัฐควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการใชGและพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุชุมชนใหGมีประสิทธิภาพและทํางานเพ่ือชุมชนอย.างจริงจัง  

3. รัฐควรจะจัดใหGวิทยุกระจายเสียงเพ่ือชุมชนเปOนรูปแบบหน่ึงท่ีพัฒนาการประชาสัมพันธ$
ของชุมชนเพ่ือการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดGอย.างมีประสิทธิภาพ  

4. ส.งเสริมใหGมีการร.วมมือกันเปOนเขตๆ ไปในการดําเนินกิจการส.งกระจายเสียงเพ่ือชุมชน 
ระหว.างสถานีวิทยุในชุมชนกับชุมชนต.าง จนกลายเปOนระบบเครือข.าย (Network) เพ่ือชุมชนไดGอย.าง
มีคุณภาพ  
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5. ควรส.งเสริมท้ังในดGานเทคโนโลยีการกระจายเสียงและควบคุมการกระจายเสียงอย.าใหG
รบกวนระหว.างสถานีวิทยุฯดGวยกัน  

6. ควรมีการบริการท่ีมีคณะกรรมการบริหารท่ีมีตGนแบบและใหGเปOนรูปแบบตัวอย.างของ
สถานีวิทยุชุมชน  

7. ควรจะตGองมีกฎระเบียบ การพัฒนาดGานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยภาพรวม  
8. ควรจะตGองมีการระมัดระวังในการละเมิดลิขสิทธ์ิ การละเมิดบุคคลท่ี 3 ท่ีไม.เก่ียวขGอง ท้ัง

ทางกฎหมายแพ.งและกฎหมายอาญา  
9. ตGองคํานึงถึงความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย$ เปOนอย.างสูง ม่ันคงท่ีจะ

ทําหนGาท่ีสอดส.องดูแลเร่ืองความม่ันคงในสังคม  
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The Huidong Fishery Music: Perspective and Analysis 
 

Liu Dajian, Xinghai University 
 

Abstract 
Guangdong province is an important inheritance place of music in southern 

China. As one of the core music in southern China, Guangdong coastal fishing songs 
inherit the profound connotation of southern China traditional culture, which is 
worth us to study. Through the field interview to the main distribution area of 
Guangdong Huidong fisherman song, the author explored and summarized the 
musical characteristics of Huidong fisherman song and discussed the achievements 
and problems the Huidong Fisherman song is facing in recent years. 
Keywords: Huidong fisherman song; music analysis; ethnomusicology 

 
Huidong fisherman song which has a long history, is well-known for its variant 

species of music, beautiful tunes, emotional lyric and simple language. In 2006, it 
was selected as the first batch of representative works of intangible cultural heritage 
in Guangdong Province. In 2008, Huidong fisherman song was selected as the second 
batch of representative works of national intangible cultural heritage. During the 
period of 2016-2018, the author has went to Huidong County for a field trip for many 
times. By interviewing Li Futai, the inheritor of Huidong Fishery Song, talking with Zhu 
Huijun from Huidong TV station and Chen Zhixiang, the Fishery Studio Director of 
Huidong County culture and broadcasting Bureau, and the representor from Huizhou 
City Song and Dance Troupe, the author has gain many advices and material about 
Huidong fishery song, including audio, video, music collection, books and so on. 
Through analysis of related materials, it is not difficult to find the unique artistic 
flavor of Huidong fisherman song. 
 

1. The geopolitical background of Huidong fisherman's song 
 Huidong County is located in the southeast of Guangdong Province, 

bordering Haifeng County in the east, Huizhou in the west, and Zijin County in the 
north, adjacent to Hong Kong. There are more than 20,000 fishermen who live on 
fishing for a long time. The fishermen have lived in the sea for a long time, life is 
boring, facing the blue sky and the sea, they often relax and pleased themselves by 
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singing songs. According to <Guangdong Xinyu >(written by Qi Dajun in the Qing 
Dynasty), the people in Huidong fancy in singing song, women there select there 
husband by a typical way—song competition. The winner can finally marry to the 
women. 

  Huidong fishermen songs are moved with the fishermen, it has a unique 
tunes, styles and performance forms, such as "Sister Tune", "Luo Yin Tune", "Lao DA 
DE DO, Tune", etc., the songs are beautifully melodic, some are lyrical, some are 
embarrassing, have the character of arias. The Minnan dialect in Singing which is 
forming a unique art form and characteristics. The fishermen live and work at sea, so 
their artistic performances are solo, antiphonal singing, and chorus , without 
accompanying. So singing is an indispensable part in the fishermen's life. 

 As a typical representative of Guangdong music, Huidong fisherman Song 
has a certain historical value, literary value and artistic value. In terms of historical 
value, Huidong fisherman has been in the history of hundreds of years since its 
introduction. It has greatly influenced the fishermen along the coast in terms of 
production, customs, entertainment, etc. The historical value provides a wealth of 
materials, such as Huidong’s "Song of the 16 years for Emperor", which is the typical 
example of this. In terms of literary value, Huidong's lyrics are simple, simple and 
easy to understand. From the lyrics of fishermen's songs from different eras, they 
reflect the living environment and local cultural characteristics of coastal fishermen. 
It provides an important historical and cultural basis for the study of Huidong 
Pinghai's "Army" (which is a local language that integrates Putonghua, Minnan dialect, 
Hakka dialect and local dialect). 

  At the same time, Huidong fisherman provides a lot of material for the 
creation of modern literary works. For example, the local novelist Du Lin's novel "Life 
of Generations", as well as "Huidong Literature", "Huidong Poetry Collection", etc., are 
analyzed from the subject matter, and the meaning of Huidong fishing song lyrics. In 
terms of artistic value, Huidong fisherman has a wide variety of melody, beautiful 
melody, simple and unique structure, mostly complex sentences, and more lining 
and lining, and 29 kinds of naming are the words of Huidong fisherman. It is a 
precious musical material for modern music creation. In the 1960s, the large-scale 
song and dance drama "The Great Wall of the South China Sea" of the Central Song 
and Dance Theater and the famous duo of the male and female composers Xu 
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Dongwei of Guangdong Province, "The Four Seasons of the Fishermen", are all based 
on Huidong fishermen. 

 
2. Huidong fisherman introduction 
 “Huidong Fishery Song” is popular in the ports of Huidong County, 

Fanshan Port, Yanzhou Xinyu Village, Fuxin Fishing Village, etc., with a population of 
more than 20,000. The locals call it "the boat song" or "city song." It belongs to the 
shallow sea fishing song category in "Yuedong Fishery Song". It is the same as the 
fisherman's songs in the fishing villages of some coastal cities and counties in 
Guangdong Province, such as Shanwei, Haifeng, Bao'an and Huiyang. It is roughly the 
same as the fishermen's customs and singing styles in the above places. However, 
because they have lived in different regions for a long time, influenced by local 
customs, language, culture, temple music, local opera and folk minors, the same 
fishery songs have slightly different singing styles and different characteristics. 

 Most of the fishermen's songs are sung in Chaoyu (Minnan), and because 
fishermen sing fishing songs, whether they are fishing at sea, returning to port, or 
festivals, sacrifices, weddings and funerals. There are many kinds of fishing songs. It 
has both sadness, and venting love songs; it also has heavy, hardworking labor songs. 

 The material for creating fish songs comes from the life of fishermen. 
When they went out to sea, they sang "Song of the Sea", "Bian ge", etc., and used the 
song to lead the way. The fisherwoman sings "Weaving Fibre song" and "Sun Net 
Song" at home. The lyrics are rather verbose and rich in narrative. They sing their 
inner worries; whenever the wind and rain season, the fishermen face the sea and 
pray for their loved ones. Peaceful, no return, sang "Ping An Song", singing loudly, like 
a sobbing; in the days of the wind and the sun, the fishermen sang "Spinning Songs", 
"Si Jun Ge", etc. The love is silky and the thoughts are thousands. Whenever the 
fisherman's daughter is married, the parents of the fishermen sing "Yangge", how to 
be a good wife after the daughter arrives at the man's house, with a strong heart and 
a warm voice; when the brother is married, the sister is covered with an umbrella 
when the sister is married. Send it to the men's boat. When I passed the men's boat, 
I sang "The Umbrella", because the word "umbrella" and the word "scatter" were the 
same, so I avoided the word "scatter" and changed to "Yu Yuan Ge". 

 It should be said that Huidong fisherman song is an indispensable part of 
the local people's life. However, due to the influence of industrialization and 
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urbanization, some fishermen abandoned fishing and went to work in cities, or 
engaged in non-fishery production. Since the reform and opening up, they have been 
influenced by foreign cultures. Shocks, such as audio-visual products, literary works, 
television media, etc., have entered the lives of fishermen across the coast, and 
fishermen have neglected their traditional fishing songs. Along with the death of old-
age fish singers, there are only about 10 old singers left in the census. There are not 
many successors, and the new fishery songs are beginning to decrease. Many young 
people are reluctant to learn to sing the fishermen's songs of the year. 

 
3. Analysis of the music form of Huidong fisher song 
 The author is included in the "Huidong Fishing Song" (Huidong County 

Culture and Radiology Press and Publication Bureau, edited by the Huidong County 
Federation of Literary and Art Festivals, August 2011 edition) in the 54th Huidong 
fisherman's traditional music, analyzed and studied the rhythm and rhythm beat ,the 
sound zone, the timbre (running cavity), the tone, and the structure of the music. 
The preliminary classification results are as follows: 

 (1) Statistical data of music elements: (29 in total for 53 songs) 
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(2) Analysis of Huidong Fishery Music: 
Through the music analysis of Huidong fishery song, the author draws the 

following conclusions: 
(1) Sound zone, sound range 

 From the sound zone, there are 4 in the high-pitched area, 36 in the 
middle, and 13 in the middle and low range. The data shows that the traditional 
Huidong fisherman singing area is moderate, and most of them are concentrated in 
the middle section. From the singing range, the range is mostly between 5 and 13 
degrees. The data shows that the overall range of traditional Huidong fishing songs is 
mainly concentrated in the range of 8 and 9 degrees, accounting for 50%. 

(2) Modulation 
 The styles used by Huidong fishermen are mainly levies, palaces, feathers, 

and commercial styles. The data indicates that the levy and palace are mostly 
adjusted, followed by feathers and commercial styles. Judging from the information 
currently available, no angular adjustments have been found, so it can be 
speculated that even if there is an angular adjustment, it should be only in a 
secondary position. In addition, the author finds that folk songs belonging to the 
same tune type have both the same mode and the use of different styles. Among 
them, the naming of the songs of the "bitter tune" category originated from the case 
where the content of the theme is happy and the melody of the tune is slightly sad 
(using the slightly fa and the slightly descending si). The author speculates that the 
earliest such songs should be mostly sentimental emotions, and the scales are 
similar to the bitter scales in the northwest, but as time goes by, their performance 
has been broadened, not necessarily limited to performance, but not limited to 
performance, but The characteristics of the scale are still preserved. This issue is 
temporarily doubtful and remains to be further studied. 

(3) Run cavity 
 The table statistics show that in the 53 Huidong fishermen's songs, there 

are 32 songs using the portamento, 13 songs using Boeing, 27 songs using the front 
sound, and 25 songs after the use. There are a total of 24 freely extended tracks, and 
there are only 4 tracks without any decoration. The above data shows that Huidong 
fishermen use a lot of rhythm, Boeing, Echo and free extension sounds to create 
their unique musical style features. 
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(4) Interval rotation method 
 The data shows that most of the Huidong fisherman's progressive and 

skipping intervals are used. The second and third degree progressive use rate is 
100%, while the jump into the interval is mostly four and five degrees, followed by 
six degrees. Overall, the melody is relatively simple and stable, with a strong 
linguistic character, and the style is not gorgeous. 

(5) Musical style 
 Huidong fishing songs mostly adopt a single-segment structure, in which two 

sentences are mostly, three sentences and four sentences are followed. The use of 
multi-segment is determined according to the content of the lyrics, and only one item is 
found from the data, that is, the twelfth month <liberation song>. In addition, the author 
also found that the "two-tone" naming is due to the addition of repeated music 
materials at the end of the sentence, the same melody tone repeated to sing to 
emphasize the lyrics content, further express emotions and consolidate the role of music. 

(6) Beat 
 Huidong fishing songs mostly use 2/4 shots. Because of the content of the 

lyrics, there is only one free-beat song, that is, the bitter and weeping "Bride Song" 
accounts for 2%, and its tunes are free and long, and the sound zone is high. In 
addition, a total of 52 songs used 2/4 beats, accounting for 98%. It can be seen that 
Huidong fishermen often use 2/4 shots. 

 The author believes that some of the songs distributed by the Huidong 
County Cultural Bureau have some 2/4 and 3/4 beats in the scores, but it is difficult 
to judge whether it is accurate due to the lack of comparison of related recordings. 
Because the conversion of these beats is likely due to the singer's free drag, there is 
uncertainty. In addition, according to past music research experience, the folk songs 
of the three-beat rhythm are rare in the Han folk songs. Therefore, this issue remains 
to be confirmed by further research, and it is doubtful for the time being. 

 (7) Rhythm 
 The most commonly used rhythm of Huidong fisherman (basic for each 

tune) is “X XX X –“. The less frequently used rhythm is the point and cut rhythm, 
where the large point is used more often than the small point. Judging from the 
statistics of the existing data, "Nianzi Tune", "DA LA DE DU DE Tune", "Mediatic Tune", 
"Aya Tune", "AI AI Tune", "DUO LI tune", "Double Tone" ", "Che Che Yo tune",  "Crying 
Tune", crying marriage, " does not use XXXX; "Oh oh scent",  does not use the dotted 
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point, cut the rhythm; other tune basically use the list Rhythm type. It can be seen 
that the rhythm type used in “Luo Miao Tune”, “Team Tune”, “Aya Tune”, is 
relatively simple, and the rhythm type used in other modes. 

 From the geographical point of view, Huidong County belongs to 
Guangdong Province, but from the perspective of its historical development, most of 
the local fishermen migrated from Fujian and other places. Therefore, some music 
styles in the Fujian and Taiwan regions will be left behind, but since they have been 
living in Guangdong Province since then, they are more or less affected by the 
“assimilation” of local folk songs. The sound field of Huidong Fishery Song is not too 
wide, mostly eight or nine degrees. The tunes are not ups and downs, mostly in the 
second and third degrees, and the language is strong. The rhythm is simple and 
simple, these are in line with the main musical characteristics of the Fujian-Taiwan 
color zone. The wide range and relatively flat melody movements make the folk 
songs of this area contain a simple, simple and light style. From the perspective of 
other forms of music ontology, most of the local folk songs are mainly based on the 
six-sounding style. The tunes are rich in decorative features, and have rich lyricism 
and narrative. These aspects are closer to those of Guangdong (Guangdong folk song 
color area). Music features. Therefore, on the whole, Huidong Fishery Song not only 
has the style of folk songs in Fujian and Taiwan, but also is influenced by the musical 
characteristics of Guangdong. 

 In recent years, Huidong Fishery Song has attracted the attention of all 
walks of life with its simple and fresh music, and its distinctive features have 
achieved great results. Today, there are a large number of fishermen's songs, 
including the very traditional original folk songs sung by the old people, some of the 
relatively young singers singing some re-ecological folk songs and even the new 
ecological folk songs. Features and complement each other. On March 1st, 2018, 
Huidong Fishery Song "Yujia Group Song" won the Fishery Song Innovation Gold 
Award in the "Guangdong Provincial Fishery Invitational Tournament". The event was 
hosted by the Guangdong Musicians Association and the Propaganda Department of 
Shanwei Municipal Committee, from Huizhou and Guangzhou. 15 teams including 
Shanwei, Dongguan, Zhongshan and Zhuhai participated in the competition. The 
contest competed in terms of “singing”, “performance” and “creation”. There are 
both original ecological works, re-ecological and new ecological works, and 
performance forms. There are solo, chorus, chorus and song dance, which fully 
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demonstrates the richness and strong vitality of Guangdong coastal fishing songs, and 
also shows the artistic appeal of Huidong fishermen. 

 In the past three years, the author has visited the coastal areas of 
Guangdong for many times to conduct fishery songs on site, and interviewed many 
fisherman songwriters and performers. The beautiful sound of the fisherman's song, 
the artist's deep attachment and attachment have left me with a lingering memory 
and impression. With this affection and touch, I will always be on the road. I also 
believe that Huidong Fishery Song not only belongs to Guangdong, but also belongs 
to China. It will also merge into the ocean of world music culture and become one 
of the charming and dazzling waves! 
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The Influence of Psychological Principles on the Teaching Method of 
"Harmony" Singing and Ear Training: Inheritance and Development of 

Sichuan Traditional Music 
 

LIN XIAO JING 
Sichuan Art Vocational College 

 
Abstract 

The idea of "harmony" emphasizes that all aspects of social life are an organic 
association of interdependence, interdependence and interaction, which combines 
various factors such as harmony, coordination and order, so that social organisms can 
operate effectively. The theory and practice of "harmony" basic music education is 
always closely related to psychological thoughts and theories. As a teacher of sing 
and ear training, in addition to mastering the basic skills of music, it is also necessary 
to understand students' understanding of the basic course content, understand the 
cognitive structure of the basic elements of music, and promote the formation of 
students' good humanistic qualities. 
Keywords: harmony, vocal training, ear training, psychology 
 

Throughout the history of music education in China, influenced by the trend 
of "Western Learning to the East", many forms of artistic performances of Western 
music, such as opera, oratorio, art songs, instrumental music, etc., gradually entered 
people's sights, followed by It is a set of complete Western music theory systems 
and educational systems attached to these art forms, such as notation, law, music 
theory, composition and music aesthetics. Western music invisibly acquires the 
hegemonic power of music forms and theoretical systems. And infiltrated into all 
aspects of our music activities. Since the 20th century, due to the requirements and 
development of history, Chinese music education has introduced the Western music 
education model, which laid the foundation for the development of Chinese music 
education. Nowadays, since the major music colleges have been introduced to China 
since the "Western Leaping", the "Singing and Singing Ears" course has been 
established as one of the basic courses of music majors. The Chinese society has 
continued to develop, and this subject has also experienced the evolution of the 
"relationship" to "establishing development." 
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"Harmony" refers to the harmonious coexistence of different things. "Hehe" 
refers to the complementarity and unity of different things. "Hehe" refers to the 
coordination, integration and harmony of various elements such as nature, society, 
interpersonal relationship, and mind. It is the interdependence of different things. 
Unity in a complete entity. In the process of absorbing the advantages of different 
things, to achieve a new combination. At the 19th National Congress, "a 
comprehensive revival of traditional culture" was put forward, which made the 
cultural products with Chinese characteristics, Chinese style and Chinese style more 
abundant. Because the cultivation of Chinese traditional music "harmony" as the 
practice of singing and ear training is not to exclude the existing Western music 
thinking, on the contrary, they make different cultures of China and the West 
independent and complementary in an equal way. Through the training and training 
of traditional Chinese music thinking methods, students can more comprehensively 
understand and master the musical language structure and tone characteristics of 
two different cultural backgrounds. 

I. Theoretical study on the "healing" vocal and ear training method 
  1.1 Dalcroze's eurhythmics 

 Dalcroze understands the body as a "media of sound and thought". He 
believes that the body is the place and bridge for the expression and transformation 
of human emotions and thoughts. The aura and ability of music means the 
awareness of sound and body rhythm. He created the eurhythmics, a holism that 
links the body, mind, and mind, emphasizing the development of rhythm and feeling 
through time and space. He proposed eight principles to support his theory: rhythm 
is movement; rhythm is basically physical; every movement contains time and space; 
music perception is the result of physical exercise; perfection of physical resources 
leads to clear perception; The perfect guarantee of time movement is the 
perception of the rhythm of the music; the perfect guarantee of the space 
movement guarantees the tempo of the styling; only the rhythmic movement can 
achieve the perfection of time and space movement. [General Theory of "China's 
Work Scale Spectrum Integration", Culture and Art Publishing House, 2017, p. 264. 
The history of Chinese music is the development history of poetry, lyrics and music. 
Relatively speaking, opera is a relatively high stage of development. 
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Chinese opera is a song and dance story, with the "le" of poetry, music and 
dance. On the one hand, it expresses the art of drama through auditory music and 
language, on the other hand, it is expressed from visual or action body language. 

  1.2 Gordon’s “Imagination” 
Edwin Gordon is an outstanding music educator and psychologist in the 

United States. "Audiation" is the core concept of Gordon's music learning theory. In 
Gordon's view, two synonymous words about "listening" in English, one is "Hearing", 
which only means the perception of listening, and the other is "Listening" means 
listening. In listening, Gordon asks people to do what they want. Go to "listen." "If we 
just identify or imitate what we are listening to, our heart is living in the past. In the 
past, it is the past that lives in our hearts." [Liu Pei, "Important topic of music 
education - Contemporary Theory and Practice, Central Conservatory of Music Press, 
First Edition, November 2017, p. 200.] 

 "Imagination" is different from imitation. Imitation is the initial "listening". 
"Thinking" is a process that includes listening, recalling, performing, interpreting, 
creating, improvising, reading, and writing. Gordon believes that the process of 
learning music and the process of learning a language, that is, listening is the first, the 
initial will not speak, will not sing, as you continue to listen, gradually learn 
vocabulary and sound, and finally begin to learn to read Write articles and read and 
write scores. In order to develop the ability to listen to music, Gordon regards the 
music curriculum as a whole-partial-total process. The "whole" refers to the whole 
work, but the two "whole" are also different. Chinese music (including oriental music) 
The inheritance of music is the unity of knowing and doing, not the separation of 
music theory and music practice as in the West. For example, in Sichuan Qingyin 
"Little Kite", the first "whole" means that teachers should introduce students to 
Sichuan Qingyin related knowledge background, such as historical background, style 
characteristics, genre characteristics, etc., so that students have a genre on Sichuan 
Qingyin. Familiar and understanding. The second "whole" refers to the students who 
have mastered the Sichuan Qingyin's melody, tunes, rhythm and language features in 
the "partial", and then re-created or improvised singing and playing Sichuan 
traditional music in Sichuan Qingyin. “The more a person knows about music, the 
more he enjoys music; the more he enjoys music, the better his ability to learn 
music.” 
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1.3 Kodaly’s "Mother's Language of Music" 
Since the 20th century, the Kodaly music education system has had a 

wide-ranging influence on a global scale. He believes that "music should belong to 
everyone". Music literacy can promote people's intellectual development, promote 
people's emotional balance, and promote the development of other disciplines. He 
pays attention to the music teaching method based on his own nation and injects 
new elements into a new and distinctive educational method. Kodaly said that no 
matter which country wants to use this teaching method, it should combine its own 
national culture to choose music materials. [Liu Pei (translated), "Important topics in 
music education - contemporary theory and practice", Central Conservatory of Music 
Press, first edition, November 2017, p. 191.] 

This article refers to the "harmony" vocal and ear training method should 
draw on the Kodaly music teaching mode, select Sichuan traditional music folk songs 
(Chuanjiang slogan, folk songs, folk songs, etc.), folk songs and dances (Lushan 
lanterns, white dragon lanterns, etc.) For the tunes, the folk instrumental music is 
used as the rhythm material, and the “singing and dancing” in the Sichuan opera is 
used as a teaching method. Through this teaching process, inheritance Innovate 
Sichuan traditional music. 
    2. The influence of psychological principles on the "healing" vocal and ear 
training method 

 2.1 Cognitive psychology 
 The goal of cognitive psychologist research is to deal with the internal 

psychological activities of various events in the environment, and to focus on the 
reconstruction of cognitive structures in the students' minds. One of the principles of 
"healing" vocal and ear training is based on such psychological principles. The core of the 
study is that all aspects of music learning should be related to each other and become 
a whole, excavating various traditions, various genres, and various styles. All the common 
factors of music. According to the cognitive structure of students, they arrange rehearsal 
and ear training courses, reorganize the elements in their existing cognitive structure, 
learn to analyze and compare, and thus acquire learning experience, so that students 
can change from “mechanical learning” to “active learning”. 

 As we all know, domestic vocal and ear training has long paid too 
much attention to Western music materials. 
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 Borrowing, and ignoring the traditional Chinese music material. Chinese 
traditional music culture is rich in content, diverse in style, beautiful in tunes, and rich in 
forms and methods of singing, such as opera, folk songs, and multi-voice music. How to 
arrange the solfeggio training course according to the cognitive structure of our students is 
more conducive to the students to reorganize the elements in their existing cognitive 
structure through integration and coordination, learn to analyze and compare, and thus 
gain learning experience? Therefore, the traditional Chinese music "harmony" traits should 
be taken as the basic concept of curriculum construction. In the content design of the 
basic subject vocal and ear training course, the content should be used as "harmony" to 
train students in traditional Chinese music. Non-simple "melody training", "rhythm training", 
"pitching training", etc., "The unique musical sense of Chinese traditional music" should 
include: spin, tune, dialect, run, beat, eye, score In terms of law and other aspects, each 
element is interdependent and mutually restrictive, and it is an inseparable part of the 
traditional harmony of Chinese music. Incorporating these traditional Chinese music forms 
into teaching, on the one hand, it allows students to understand the music form of 
traditional Chinese music relatively comprehensively, and also arranges the content of 
solfeggio teaching according to the cognitive structure of our students. 

    2.2 Humanistic psychology 
 The popular humanistic psychology of the 1970s focused on the 

reasons for students' learning, that is, the passion and intention of students to learn 
music. The second method of "harmonic" vocal and ear training is to change the 
previous music knowledge and skills as the primary goal of the teaching of vocal and 
ear training, ignoring the sustainable development of students' music learning, and 
shifting the focus of the curriculum from textbooks to individual students. The 
content is most meaningful to the student's history of music development, how to 
make students the most effective vocal and ear training. The goal of music education 
should be to improve students' perception of music, the degree of music acquisition 
and the ability to discriminate music, so as to make it understand the culture of 
traditional Chinese music and lay a good foundation for the inheritance and 
development of traditional music. The basics. 

 What kind of vocal and ear training courses are most meaningful to 
students? How can we better integrate the student's personal growth needs with the 
necessary knowledge and skills of the music discipline? As a basic music course, the 
vocal and ear training class should emphasize the integration of music emotional 
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experience and music cognition. By adding emotional factors to the teaching of vocal 
and ear training, music education will inject more cultural connotations. For 
example, when singing Chinese traditional music, let students understand the source 
of the music, the spin, the structure, the language of the music form, and master the 
basic skills of music, and promote the formation of good humanistic qualities for the 
students. Love music, study music, enjoy music and lay a good foundation. Such as 
"Kun Gao Hu Quan Deng, Sheng Dan net ugly. Hand eyes and steps, singing and 
dancing." These 20 words have been regarded as the golden rule of Sichuan Opera 
art. The Sichuan Opera has a variety of body language, various facial expressions, 
body parts, body appearance and other body language. Through the "stylized" body 
language, you can feel the charm of Sichuan Opera art, such as "Qiu Jiang", Weng 
Weng and Chen Miao, who often use the body to perform on the water. All kinds of 
scenes; the "fiction in the snow" in the Xiucai Niangzi closed the door to open the 
door of fictional movement; like the walking "step" program, Sichuan opera's 
requirements for the body in a variety of way,One step, slowly. He took a small twist 
on his knees and his feet were light and elastic. Wudan wind swings the willow, 
shaking the hand into the waist. There are 20 kinds of "eyes" in Sichuan Opera, such 
as fixed eyes, smiling eyes, affective eyes, and sad eyes. Therefore, based on the 
Dalcroze's eurhythmics - the three stages of vocal training, body rhythm and 
improvisation, the body language of opera is introduced into the teaching of vocal 
and ear training, enriching the nationalization of music teaching, and thus better. The 
realization of the "harmony" of the vocal and ear training method. 

 
Conclusion  

Psychological thoughts and theories have a very close relationship with music 
education. As a basic theory of music, the practice of singing and singing is also 
inevitably influenced by psychology. The vocal and ear training courses are not only 
the establishment of teaching objectives, the organization and selection of teaching 
content, but also the teaching implementation and evaluation of the vocal and ear 
training courses, which are closely related to the psychological principles. Relying on 
the support of the basics of psychology, mastering the cognitive structure and 
cognitive rules of students' basic forms of music, the development of rich basic 
knowledge of music and the basic skills training mode of music also require the 
support of psychological principles. The basis of the course teaching activities. 
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DEVELOPMENT APPROACH IN TEACHING “ANALYSIS OF MUSICAL FORM” 
COURSE FOR UNDERGRADUATE STUDENTS OF TIANJIN NORMAL 

UNIVERSITY, TIANJIN PROVINCE, CHINA  
 

Zhao Sijia, Assoc.Prof.Satana Rojanatrakul  
 

Abstract 
The objectives of this research are: 1) To construct the teaching package on 

"Analysis of Musical Form" course. 2) To find the efficiency of the teaching package 
on "Analysis of Musical Form" course. 

By researching the problems of undergraduate students of Tianjin Normal 
University study "Analysis of Musical Form" course that we can form a more 
comprehensive, systematic and rigorous understanding of them, and propose a method 
to solve problems by construct a teaching package. The research type is a quantitative, 
experimental research. The population of the study included 1) The sample consisted of 
10 music education major 2nd year students, Tianjin Normal University Music and Film 
Faculty, "Analysis of Musical Form" course. 2) 40 musicology major 2nd year students in 
Tianjin Normal University Music and Film Faculty, "Analysis of Musical Form" course. The 
tools used in this research is teaching package, included the course syllabus, lesson plan, 
teaching card, pre-test and post-test, meanwhile it was used to discover changes in the 
understanding of the course content before and after learning. The data were analyzed 
using percentage, mean and standard deviation, using SPSS program version 11.3 
according to the study program’s identified variable, using the t (t-test). Research method 
are developed by the following steps: 1. find the problems 2. reviewed literatures 3. 
construct teaching package 4. conduct IOC test 5. try out 6. experiment 7. collection 
data 8. analysis data. 

Major Findings: The scores of efficiencies were higher than the expected scores 
of 80/80 standard criteria. During studying the total average mark was 80.85, and after 
studying this value was 85.60. It was found that the total average score of the test 
results was 53.97 for the Pre-test and it was 85.60 for the Post-test. Thus, it could be 
confirmed that the use of teaching package can solve the student’s problem, 
improve students' learning efficiency, boosting the developing of learning "Analysis of 
Musical Form" course. 
Keywords: Development approach, Teaching, Analysis of Musical Form 
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Introduction  
When the researcher was a student at Tianjin Normal University, studied the 

course "Analysis of Musical Form", I found that most of students in the class didn’t 
understand how to analysis the musical form clearly and it was inspired me to solve 
this problem, that is why I propose the topic of my research as “Development 
Approach in Teaching “Analysis of Musical Form” Course for Undergraduate Students 
of Tianjin Normal University, Tianjin Province, China .” 
 
Research Purpose  

1) To construct the teaching package on "Analysis of Musical Form" course. 
2) To find the efficiency of the teaching package on "Analysis of Musical Form" 

course. 
 

The Scope of the Research. 
1. The population is 40 musicology major 2nd year students, Music and Film 

Faculty, in the "Analysis of Musical Form" course Tianjin Normal University 
2. The research tools: 

The tools used in this research is teaching package, included course syllabus, lesson 
plan, teaching card, pre-test and post-test  

3. Experimenting time: Duration of experimenting from 14 May. 2018 - 25 May. 
2018, teaching 100 minutes per 1 period (6 periods) 

4. Research time: Duration of working from Oct. 2017 - Feb. 2019 
 

Research hypothesis 
The teaching package for musicology major 2nd year students of Tianjin 

Normal University Music and Film Faculty in the "Analysis of Musical Form" course is 
effective at 80/80 standard. (Promwong,Chaiyong. 2000:494). 

The teaching package can develop the "Analysis of Musical Form" course 
 

Preliminary agreement 
In this research, the researcher will only use the content in Chapter 5, 6, 7, 8, 

9, and 10 in the textbook “Analysis of Musical Form” which are incomprehensible to 
students 
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Expected results, advantages  
1. The Teaching Package can be used effectively for undergraduate students 

of in the “Analysis of Musical Form” course Tianjin Normal University. 
2. The research findings are used to develop and improve the management 

effectiveness. The research results are applied to the teaching theory of Tianjin 
Normal University and participate in the educational teaching theory of the "Analysis 
of Musical Form" course. The results of the research will be obtained through data 
analysis to improve the efficiency of music teaching for teachers or related 
educators. 

 
Definition 

1. "Development Approach" is integrating the development of teaching 
media into a teaching package for teaching the "Analysis of Musical Form" course. 

2. "Teaching" means students learn knowledge from the teaching multimedia 
and used in the learning "Analysis of Musical Form" course. 

3. “Analysis of Musical Form” is a course in Tianjin Normal University for 
undergraduate 2nd year students in musicology major. 

4. "Undergraduate Students Tianjin Normal University" refers to the 2nd 
year students of Tianjin Normal University, who study "Analysis of Musical Form" 
course. 

5. "Teaching Package" means teacher construct a teaching package for the 2nd 
year undergraduate students in musicology major of Tianjin Normal University 
according to the teaching process. 
 
CONTENT 

Reviews of literature and related research 
Researcher reviewed books articles and research that related to the topic of 

this research. Details are as following. 
1. Learning theory concept. 
2. Multimedia learning. 
3. Teaching package. 
4. Brief introduction of Tianjin normal university. 
5. Teaching Design of “Analysis of Musical Form” for Undergraduates in Tianjin 

Normal University. 
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The main content of the Musical Form and Work Analysis course is: 
1. The basic performance elements of music 
2. The presentation structure of music language 
3. The basic structure of musical statement 
4. Derivative Structure of Music Statement 
5. Unitary Form 
6. Reappearance Single Binary Form 
7. Juxtaposition Binary Form 
8. Reproduce Single Trilogy 
9. Parallel Single Trilogy 
10. Ternary Form 
11. Rondo Form 
12. Variation Form 
13. Sonata Form 
14. Rondo Sonata Form 
15. Divertimento form 
In this research, the researcher only use the content in Chapter 5, 6, 7, 8, 9, 

and 10 in the textbook “Analysis of Musical Form” which are incomprehensible to 
students, use the content of textbook constructing a teaching package included the 
textbook, course syllabus, lesson plan, teaching card, pre-test and post-test, to solve 
the problems 

 
RESEARCH METHODOLOGY 

The researcher conducts the research according to the following points 
1. Type of research 
2. Purpose of research 
3. Population of research 
4. Research method  
Type of research 

The research type is a quantitative, experimental research. 
Purpose of research 

The purpose of this research are: 
1) To construct the teaching package on "Analysis of Musical Form" course. 
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2) To find the efficiency of the teaching package on "Analysis of Musical Form" 
course. 

Population of research 
The population is 40 musicology major 2nd year students, Music and Film 

Faculty, in the "Analysis of Musical Form" course Tianjin Normal University 
Research method 
Step 1. Researcher find the problems 

The problem is that students are incomprehensible in Chapter 5, 6, 7, 8, 9, 
and 10 in the “Analysis of Musical Form” course, Tianjin Normal University. 

Step 2. Researcher reviewed literatures  
Researcher reviewed books articles and research that related to this research 
Step 3. Researcher construct teaching package 

Constructing course syllabus, lesson plan, teaching card, Pre-test and Post-test 
Step 4. Conduct IOC test 

Researcher present the teaching package to a group of 3 experts to check. The 
criteria of experts are: 

1. At least 20 years of teaching experience in university. 
2. Earns Doctorate degree in music. 
The experts meet with the criteria are  
1. Prof.Dr.Sun Guang jun. 
2. Asist.Prof.Dr. Sinlapachai Kongtan. 
3. Asist.Prof.Dr. Sudarat Chanlakha. 
Step 5. Try out 

Before experiment, researcher used the teaching package to teach 10 music 
education major 2nd year students in Music and Film Faculty Tianjin Normal 
University for try out. 

Step 6. Experiment 
Process 1. Before each lesson Pre-test the students 
Process 2. After pre-test divided 40 students into 8 study groups equally, 5 

students for each study group, and 8 sets of teaching materials are distributed to 
each study group, and use the projector to display the teaching contents, such as 
textbook, lesson plan, teaching card, and let the students play the musical scores 
with their own professional instruments, like using the piano, violin, cello and let the 
students have interested in learning. 
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Process 3. The teacher observes whether the student's performance in the 
during learning is interested, whether he likes learning, whether he is nervous or 
worried, and gives each student a learning performance score. 

Process 4. After the end of each class, giving the students a post-test, which is 
used to evaluate the students after using the teaching package. 

Step 7 Data collection 
The researcher use the pre-test and post-test evaluation the students 
Step 8 Data analysis 
Research use the program SPSS 11.3 evaluation Pre-test and Post-test. 
Step 9 Get results 
Explain how to analysis the data then show all forms of analysis that take 

from Chapter 4 and Appendix  
 

DATA ANALYSIS AND RESEARCH FINDINGS 
Scores from the evaluation Pre-test  
The students got a percentage average scores before using teaching package 

was 53.97 
Scores from the evaluation of teaching package during learning 

performance. 
Students during learning performance shows a positive result, students had 

fun learning, interest and enjoy. The during learning performance score percentage 
average score was 80.85, prove higher than 80. (80/80) 

Scores from the evaluation of teaching package Post-test 
The students after learning performance percentage average score was 85.60. 
The results of the study with teaching package Pre-test and Post-test course 

form " Analysis of Musical Form " of the students 2nd year of Tianjin University. 
The results show that teaching package could improve students score, Post-

test percentage average score was 85.60, higher than learning Pre-test percentage 
average score 53.97, concluded that the teaching package was effective. 

Efficiency evaluation results of the study with teaching package during 
learning performance and Post-test for the “Analysis of Musical Form” course of 
undergraduate students 2nd year of Tianjin Normal University 

The students’ study with teaching package during learning performance and 
Post-test for the “Analysis of Musical Form” course of undergraduate students 2nd 
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year of Tianjin Normal University in the “Analysis of Musical Form” course could be 
concluded that teaching package can improve students score, and develop "Analysis 
of Musical Form" course. The generated efficiency was 80.85/85.60, which was higher 
than 80/80 standard. This research met with the hypothesis. 

 
CONCLUSIONS, DISCUSSION AND RECOMMENDATION 

When the researcher was a student at Tianjin Normal University, studied the 
course "Analysis of Musical Form", I found that most of students in the class didn’t 
understand how to analysis the musical form clearly and it was inspired me to solve 
this problem, that is why I propose the topic of my research as “Development 
Approach in Learning “Analysis of Musical Form” Course for Undergraduate Students 
of Tianjin Normal University” 

Research purposes are: 
1) To construct the teaching package on "Analysis of Musical Form" course. 
2) To find the efficiency of the teaching package on "Analysis of Musical Form" 

course. 
Research type: The research type is a quantitative, experimental research. 

Using one experimenting group with no controlled group 
Population to be used for experimenting is a group of 40 2nd years students 

in musicology major, whom study the "Analysis of Musical Form" course at Music and 
Film Faculty Tianjin Normal University, 2nd semester of 2016. 

Research method are: 
This is an experimental research divides into 6 steps: 
Step 1. Researcher reviewed the related literatures to get idea and 

knowledge, then set up a conceptual framework  
Step 2. Construct the “teaching package” that consist of: 
-- Teaching card  
-- Evaluation of reliability of instructional course 
-- Course syllabus 
-- Lesson plan 
-- Pre-test and Post-test  
Step 3. Conduct IOC test. Using one experimenting group with no controlled 

group 
Step 4. Try out 
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Step 5. Experiment  
Step 6. Collection data and analysis data 
Conclusions: 
After the teaching experiment, the Tianjin Normal University students in 

"Analysis of Musical Form" course was making a huge progress, and also proves that 
the teaching package has quality, fits the standard effectiveness (80/80). 

Teaching package on "Analysis of Musical Form" course can solve the student’s 
problem in learning "Analysis of Musical Form" course Music and Film Faculty Tianjin 
Normal University.  
 This research met with the hypothesis 
 Discussion  

The result of the Pre-test and Post-test of the effective teaching package for 
the "Analysis of Musical Form" discipline established by the Tianjin Normal 
University’s Music and Film Faculty was 53.97/85.60. Indicates this research met with 
the hypothesis 

The researcher follows the concepts and principles, the teaching components, 
and steps to make a teaching package from Kruanhavej, Boonger (1987: 67).  

The teaching multimedia helps students to learn and provide learning tools. 
Before explaining Form structure, the teacher asked the students to play with their 
own instruments, and then analyze while playing YouTube or CD. Refer to Ashvini 
joshi (2012) theory  

The Music and Film Faculty of Tianjin Normal University had a scores of 
80.85/85.60 (E1/P2), which was higher than the set 80/80 standard criteria, which 
followed the expected assumptions: Refer to Promwong,Chaiyong.(1978) theory 

The researcher studied related books, articles and research, learned the 
details of theory from the references, and followed the suggestion of the advisor, 
and learned how to construct a teaching package for the "Analysis of Musical Form" 
Music and Film Faculty of Tianjin Normal University. 

In conclusion: Teaching package on "Analysis of Musical Form" course can 
solve the students problem in learning "Analysis of Musical Form" course Music and 
Film Faculty Tianjin Normal University. 
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Recommendation 
1. Research suggestion 

 A. Students should follow the teaching package guide during course period. 
 B. In addition to the content provided in the teaching package, there should 

be more multimedia resources to help. 
2. General advice 

 A. Learning theory should be used to construct and develop teaching package. 
 B. Continuing to develop the teaching package to other disciplines. 
 C. Try using the teaching package in others universities 
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“เพลงต�นนํ้าโขง” ปรบัปรุงจากเพลงพื้นบ�านอีสาน 
เพื่อบรรเลงด�วยแซกโซโฟนและเปTยโน 

 “Ton-Nam-Khong” the Composition Derived from Isan  
Folk Song for Saxophone and Piano 

 
กฤษฎา ดาวเรือง 

คณะดุริยางคศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
บทเพลง “ตGนนํ้าโขง” เปOนงานสรGางสรรค$ทางมานุษยดุริยางควิทยา ผูGประพันธ$ไดGดําเนินการ

วิจัยเอกสาร ศึกษาเพลงพ้ืนบGานอีสานจากการทํางานภาคสนาม มีวัตถุประสงค$เพ่ือประพันธ$เพลงข้ึน
ใหม.โดยดัดแปลงมาจากเพลงพ้ืนบGานอีสาน สําหรับบรรเลงดGวยแซกโซโฟนและเปUยโน ดําเนินงานตาม
ข้ันตอน คือ กําหนดขอบเขตการประพันธ$เพลง สังคีตลักษณ$ ทํานองและโครงสรGางของบทเพลง  

เพลงตGนนํ้าโขง มี 2 ตอน คือตอน 1“บ้ังไฟ” ตอน 2 “เพลิน” ใชGเทคนิคการประพันธ$เพลง 8 
เทคนิค คือ ประโยคเพลงถาม-ตอบ, อาร$เปโจ, ความดังเบา, การแปลงทํานอง, การดําเนินคอร$ดซ้ํา, 
การแปรทํานอง, การเหลื่อม และเทคนิคหGวงลําดับทํานอง  
คําสําคญั : การสรGางสรรค$, เพลงพ้ืนบGานอีสาน, แซกโซโฟน, เปUยโน 
 

Abstract 
Ton-Nam-Khong is a creative work based on ethnomusicological research. The 

composer working on documentary research and did field work in order to learn Isan 
folk songs. The work aimed to compose the new music that derived from Isan folk 
songs for saxophone and piano performance. The processes for working were; laid 
out the musical composition, melody and piece structure. 

Ton-Nam-Khong consists of 2 movements, Bungfai and Ploen by using 8 
techniques of composition; call and response, arpeggio, dynamic, thematic 
transformation, chord progression and sequences, variations, canonic and melodic 
sequences. 
Keyword: Creative, Isan Folk Song, Saxophone, Piano 
 
บทนํา  
 มนุษย$ในแต.ละพ้ืนท่ีสรGางวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิต ก.อใหGวัฒนธรรม
กลายเปOนความงามท่ีแสดงถึงเอกลักษณ$ บริเวณภาคอีสานของประเทศไทยนับว.าเปOนพ้ืนท่ีท่ีเปOนศูนย$
รวมความงดงามดGานศิลปวัฒนธรรมอีสาน ดGวยบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกวGางใหญ.จึงส.งผลใหGเกิดความแตกต.าง
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ทางวัฒนธรรมและประเพณี อันเน่ืองมาจากการปะทะสังสรรค$ระหว.างประชากรหลากหลายเช้ือชาติ 
ผูGคนในภาคอีสานมีวิถีความเปOนอยู.ท่ีเรียบง.าย แมGสภาพแวดลGอมความเปOนอยู.จะแรGนแคGนแต.ยังคงมี
นํ้าใจ ขยัน อดทน และยังคงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเก.าแก.ตามบรรพบุรุษอย.างเคร.งครัด (กรม
ส. งเส ริม วัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม , 2561) และดG วยปc จ จัยสํ า คัญ ท่ี ทํ าใหG ภู มิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปOนแหล.งรวมของผูGคนในอดีต คือความเหมาะสมของสภาพแวดลGอมและความ
ม่ังค่ังในทรัพยากรธรรมชาติ และยังมีเสGนทางการคมนาคมท่ีผูGคนสามารถใชGเดินทางติดต.อกันท้ังทาง
บกและทางนํ้า ท้ังภายในอาณาบริเวณใกลGเคียงและชุมชนท่ีห.างไกล รวมท้ังการท่ีมีสภาพภูมิศาสตร$ท่ี
เอ้ืออํานวยต.อการดํารงชีวิต จึงส.งผลใหGพ้ืนท่ีบริเวณเปOนแหล.งหล.อหลอมทางวัฒนธรรม มีเอกลักษณ$
ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด.นมีอยู.หลายอย.าง เช.น ประเพณี ภาษา อาหาร เคร่ืองแต.งกาย ศิลปะการฟ�อน
รํา ดนตรี (พรรณิกา ฉายากุล, 2556) โดยเฉพาะเอกลักษณ$ทางดนตรีของภาคอีสานท่ีมีความ
สละสลวยทางสําเนียง ซึ่งสามารถแบ.งดนตรีพ้ืนบGานในภาคอีสานไดG 2 กลุ.มวัฒนธรรม ประกอบดGวย 
เพลงในกลุ.มวัฒนธรรมอีสานเหนือ มีลักษณะวัฒนธรรมและการละเล.นท่ีเด.น คือ หมอลํา หมอแคน 
ไดGแก. การลําหรือขับรGองกลอนต.างๆดGวยภาษาไทย-ลาว โดยใชGแคนเปOนเคร่ืองดนตรีประกอบ บGางก็ใชG
พิณบรรเลงประกอบ เพ่ือสรGางความครึกคร้ืนสนุกสนาน และเพลงในกลุ.มอีสานใตG มีลักษณะ
วัฒนธรรมและการละเล.นท่ีเด.น คือ การเล.นเพลงโคราช ใชGคําไทยแบบโคราช ส.วนเจรียง-กันตรึม 
เปOนการขับรGองดGวยภาษาเขมรเปOนหลักและมีคําไทยปะปนอยู.บGาง (เจริญชัย ชนไพโรจน$, 2526; 
ปcญญา รุ.งเรือง, 2554) 
 ในการทําวิจัยคร้ังน้ี ผูGวิจัยเลือกใชGแนวทางการสรGางสรรค$จากบทเพลงพ้ืนบGานอีสาน ดGวย
เหตุผลท่ีว.า เพลงพ้ืนบGานอีสานเปOนบทเพลงท่ีมีความสละสลวยของท.วงทํานอง ผ.านการรGอยเรียง
ทํานองจากภูมิปcญญาของศิลป}นพ้ืนบGาน อีกท้ังเปOนบทเพลงท่ีมีเอกลักษณ$เฉพาะตัวของลักษณะการ
ประสานเสียง ซึ่งปcจจุบันบทเพลงพ้ืนบGานอีสานและวัฒนธรรมอีสานแบบด้ังเดิมมีบทบาทในสังคม
อีสานนGอยลง ดGวยผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมท่ีส.งผลกระทบหลายอย.างต.อวัฒนธรรมของ
ชาติ โดยเฉพาะกลุ.มวัฒนธรรมของภาคอีสาน จากวิทยานิพนธ$เร่ืองหมอลําซิ่ง : กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีของหมอลําในภาคอีสาน โดย สนอง คลังพระศรี (2541) ไดGแสดงใหG
เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดนตรีด้ังเดิมของชาวอีสาน โดยเฉพาะกลุ.มหมอลํา จากผลของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและความกGาวหนGาดGานเทคโนโลยี จึงส.งผลกระทบต.อวิถีชีวิต ทําใหGกลุ.ม
หนุ.มสาวซึ่งเปOนกําลังสําคัญของครอบครัวและหมู.บGาน ตGองเดินทางไปเปOนผูGใชGแรงงานหรือประกอบ
อาชีพต.างถ่ิน ท้ังในประเทศและต.างประเทศเพ่ิมจํานวนมากข้ึน เพราะเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เกิดโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจการคGาท่ีตGองการแรงงานเพ่ิมมากข้ึน ดGวยเหตุน้ีจึงส.งผลใหGชาว
อีสานท่ีเดินทางไปประกอบอาชีพต.างถ่ินท่ีมีความเจริญดGานวัตถุไดGซึมซับและรับใชGวัฒนธรรมต.างถ่ิน 
เพ่ือแสดงถึงความกGาวหนGาและความสะดวกสบาย เช.น การแต.งกายตามแฟช่ันท่ีทันสมัย การฟcงเพลง
ยอดนิยมตามยุคสมัย ฯลฯ ดGวยเหตุดังกล.าวจึงเปOนช.องทางในการนําพาวัฒนธรรมต.างถ่ินและการเป}ด
โอกาสใหGวัฒนธรรมต.างถ่ินเขGามาในถ่ินฐาน จนเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบดนตรีและการแสดงจาก
หมอลํากลอนพ้ืนบGาน มาเปOน หมอลํากลอนซิ่ง หรือ หมอลําซิ่ง โดยนําเคร่ืองดนตรีตะวันตกประเภท
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วงสตริง เช.น กลองชุด กีตGาร$เบส กีตGาร$ไฟฟ�า ฯลฯ มาร.วมบรรเลงกับเคร่ืองดนตรีพ้ืนบGาน คือ พิณ
และแคน (สนอง คลังพระศรี, 2541) 

จากเหตุผลดังท่ีไดGกล.าวไวG แสดงเห็นถึงความอ.อนแอของวัฒนธรรมภายในซึ่งมีผลพวงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและความกGาวหนGาดGานเทคโนโลยี ดังน้ัน ผูGวิจัยจึงเล็งเห็นถึงคุณค.า
ของวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบGานอีสาน จึงมีแนวความคิดในการส.งเสริมและพัฒนาใหGเพลงพ้ืนบGานอีสานมี
บทบาทในสังคมมากข้ึน ดGวยการสรGางสรรค$บทเพลงสําหรับแซกโซโฟนและเปUยโน โดยใชG
องค$ประกอบของดนตรีพ้ืนบGานอีสานเปOนแนวทางในการสรGางสรรค$ 

 
วัตถุประสงค�ของการประพนัธ�เพลง 
 ประพันธ$เพลงสําหรับการบรรเลงแซกโซโฟนและเปUยโน 
 
ขอบเขตการประพนัธ�เพลง 
 1. บทประพันธ$เพลงแบ.งออกเปOน 2 ตอน 
 2. ใชGระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) โดยใชGระบบเสียง 2 ลักษณะ คือ ระบบเสียงแบบไดอา
โทนิก (Diatonic) และระบบเสียงแบบเพนทาโนนิก (Pentatonic) 
 3. เปOนบทเพลงท่ีผสมผสานความเปOนตะวันตกและดนตรีพ้ืนบGานภาคอีสาน เช.น บันไดเสียง, 
วัตถุดิบและโมทิฟ, เทคนิคการเล.นเคร่ืองดนตรีที่เลียนแบบสําเนียงของดนตรีพ้ืนบGานภาคอีสาน 
 4. บทประพันธ$เพลงถ.ายทอดผ.านวงดูโอ (Duo) ประกอบดGวยอัลโตแซกโซโฟนและเปUยโน 
 
ประโยชน�ที่ได�รับ 
 1. ไดGผลงานเพลงสําหรับแซกโซโฟนและเปUยโน 
 2. ไดGแนวทางสําหรับการส.งเสริมและเผยแพร.วัฒนธรรมพ้ืนบGานสู.สากล 
 
แนวคิดการประพนัธ�เพลง 

บทประพันธ$เพลงเสียงตGนนํ้าโขง ผูGวิจัยไดGศึกษาและวิเคราะห$เพ่ือคGนหาทํานองเพลงพ้ืนบGาน
อีสาน เพ่ือใชGเปOนวัตถุดิบสําหรับประพันธ$บทเพลงร.วมสมัย โดยถ.ายทอดความรูGสึกและบรรยาย
เน้ือหาผ.านวงดูโอ ประกอบดGวยอัลโตแซกโซโฟนและเปUยโน โครงสรGางและรูปแบบของดนตรีมี
เอกลักษณ$เฉพาะตามเน้ือหาทางดนตรีและเร่ืองราวท่ีไดGกําหนด ดังน้ี 

กระบวนการท่ี 1 ช่ือว.า บ้ังไฟ ผูGวิจัยตGองการอธิบายถึงการวิถีดําเนินชีวิตของชาวบGานในภาค
อีสาน ท่ีมีความเปOนอยู.อย.างเรียบง.าย เลื่อมใสและศรัทธาในพุทธศาสนา มีความเช่ือเก่ียวกับธรรมชาติ 
และการเคารพนับถือบิดามารดา รวมท้ังบทบาทของลีลาการฟ�อนรําและการละเล.นในประเพณีบุญบ้ัง
ไฟของภาคอีสาน (เจริญชัย ชนไพโรจน$, 2526) ซึ่งสะทGอนถึงความเรียบง.าย ใจเย็น และอ.อนโยน 
ผูGวิจัยจึงนําเสนอบทเพลงสําหรับการอธิบายถึงความเรียบง.ายและมิตรภาพของชาวอีสานผ.าน
กระบวนการท่ี 1 
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กระบวนการท่ี 2 เพลิน ผูGวิจัยตGองการอธิบายถึงอุปนิสัยของชาวอีสาน คือ สนุกสนาน ร.าเริง 
และไม.เคร.งครัดในวิถีชีวิต ซึ่งกิจกรรมส.วนมากในการประกอบพิธีกรรมและประเพณี คือ กิจกรรม
สรGางความบันเทิง เช.น การฟ�อน ขบวนแห. (อรุณี ตันศิริ, 2549) ผูGวิจัยจึงนําเสนอบทเพลงสําหรับการ
อธิบายถึงความสนุกสนานของชาวอีสานผ.านกระบวนการท่ี 2 

 
การออกแบบและแนวทางการประพันธ�เพลง 
 1. รูปแบบของบทเพลง (Form) ใชGรูปแบบตามลักษณะเพลงพ้ืนบGาน กล.าวคือ เปOนบทเพลง
สั้นไม.ซับซGอน ผูGวิจัยออกแบบการประพันธ$ในลักษณะบทเพลง 2 ตอน 
 2. ระบบเสียง (Tuning System) เพ่ือใหGผลงานการประพันธ$เพลงเหมาะแก.ผูGฟcงทุกกลุ.มและ
เปOนไปตามสมัยนิยม ผูGวิจัยจึงเลือกใชGระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) โดยยึดการใชGระบบบันไดเสียง
แบบไดอาโทนิก (Diatonic Scale) ประเภทบันไดเสียงเมเจอร$และไมเนอร$ (Major and Minor 
Scale) และระบบบันไดเสียงแบบเพนทาโทนิก (Pentatonic Scale)  
 3. เคร่ืองหมายประจําจังหวะ (Time Signature) เคร่ืองหมายประจําจังหวะ 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแบบดนตรีพ้ืนบGาน กล.าวคือ ดนตรีพ้ืนบGานเปOนดนตรีท่ีไม.ซับซGอนและฟcงง.าย มักใชGอัตรา
จังหวะสองและสี่ (Second and Fourth Time) ผูGวิจัยจึงเลือกใชGเคร่ืองหมายประจําจังหวะท่ีมีอัตรา
จังหวะสอง (Second-Simple Time Signature) และสี่ปกติ (Fourth-Simple Time Signature) 
เพ่ือสรGางสีสันทางดนตรีใหGเกิดความน.าสนใจ 
 4. อัตราความเร็ว (Tempo) ใชGอัตราความเร็วดGวยการกําหนดใหGมีความสอดคลGองกับ
องค$ประกอบของดนตรี เช.น ใหGสอดคลGองกับเน้ือหาทางดนตรี ใหGสอดคลGองกับเทคนิคการบรรเลง 
และใหGเหมาะสมกับเน้ือหาทางดนตรี โดยกําหนดใหGเพลงชGาปานกลางสื่ออารมณ$การดําเนินทํานองท่ี
สวยงาม สง.างาม จึงกําหนดใชGอัตราความเร็ว 80 Bpm.   
 5. เน้ือหาทางดนตรีหรือผิวพรรณของดนตรี (Texture) การประพันธ$เพลงมีลักษณะการ
สรGางเน้ือหาทางดนตรีหลากแนวหรือการประสมทํานอง (Polyphony) 
 
ข้ันตอนการประพนัธ�เพลง 
 1. การศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ$ รวมท้ังการศึกษาเอกสารท่ีไม.ใช.สิ่งพิมพ$และสื่อต.างๆ เพ่ือนํา
ขGอมูลท่ีไดGมาเปOนขGอมูลพ้ืนฐานและแนวทางสําหรับการสรGางความเขGาใจเก่ียวกับการประพันธ$เพลง 
 2. การกําหนดขอบเขตสําหรับการประพันธ$เพลง เพ่ือใหGการดําเนินงานมีความสอดคลGองและ
เปOนไปตามขอบเขตท่ีกําหนดไวG 
 3. กําหนดเคร่ืองดนตรี และเลือกเคร่ืองดนตรีท่ีตGองการใชGในกระบวนการประพันธ$ โดย
คํานึงถึงความความสัมพันธ$ระหว.างเทคนิคการบรรเลงและเทคนิคการประพันธ$ เพ่ือก.อใหGเกิดความ
สอดคลGองและสามารถแสดงเน้ือหาไดGอย.างชัดเจน 
 4. กําหนดแนวคิดและสังคีตลักษณ$ในกระบวนการประพันธ$ใหGเกิดเปOนความสอดคลGองตาม
เน้ือหาและเร่ืองราวท่ีตGองการถ.ายทอด  
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 5. กําหนดทํานองและโครงสรGางของทํานองเพ่ือเปOนตGนแบบสําหรับการสรGางทํานองและการ
พัฒนาทํานองในลําดับต.อไป  
 6. การประพันธ$เพลง ท้ังน้ีตGองอาศัยการใชGเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานตามวิธีการ
ประพันธ$เพลงร.วมสมัยควบคู.กับการผสมผสานดGวยวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบGานอีสาน รวมท้ังการปรึกษา
คณะกรรมการ 
 7. การพิจารณาบทเพลงในฐานะนักประพันธ$ นักดนตรี และผูGฟcง เพ่ือนําผลพิจารณามา
ปรับปรุงใหGบทเพลงก.อเกิดคุณภาพครบทุกดGาน พรGอมท้ังการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับ
สัญลักษณ$ทางดนตรีและการพิสูจน$อักษร 
 
อธิบายเทคนคิการประพันธ�เพลง 
 บทประพันธ$เพลงตGนนํ้าโขง เปOนบทเพลงสะทGอนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอีสาน โดยใชG
วัตถุดิบจากทํานองเพลงพ้ืนบGานอีสานสําหรับเปOนแนวทางการประพันธ$เพลง บทประพันธ$เปOนบท
เพลง 2 ตอน ผสมผสานวัฒนธรรมระหว.างวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกกับวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบGานอีสาน
ผ.านวงดูโอ ประกอบดGวยอัลโตแซกโซโฟนและเปUยโน มีรายละเอียดการประพันธ$เพลง ดังน้ี 
 1. ตอนท่ี 1 บ้ังไฟ 
 บ้ังไฟ ตอนเพลงท่ี 1 สะทGอนการดําเนินชีวิตประจําวันและกิจกรรมในการเตGนรํา หรือฟ�อน
ของบุคคลในหมู.บGานหน่ึงของภาคอีสาน แสดงถึงความเรียบง.าย ใจเย็น และอ.อนโยน และเปOนการ
ถ.ายทอดแสดงถึงลีลาในวัฒนธรรมอีสาน เช.น ลีลาการเคลื่อนไหวร.างกายประกอบการฟ�อน จังหวะ
การกGาวเทGาท่ีมีลักษณะคลGายเตGนรํา สามารถแบ.งวรรคย.อยไดG 4 ท.อน การประพันธ$ใชG 4 เทคนิค คือ 
เทคนิคประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ เทคนิคอาร$เปโจ (Arpeggio) เทคนิคความดังเบา (Dynamic) 
เทคนิคแปลงทํานอง (Thematic Transformation) มีรายละเอียด ดังน้ี 
 - ท.อนเร่ิม (Introduction) หGองเพลงท่ี 1-6 
 - ท.อน A หGองเพลงท่ี 7-33 
 - ท.อน B หGองเพลงท่ี 34-62 
 - ท.อน C หGองเพลงท่ี 63-95 
 ท.อนเร่ิม หGองท่ี 1-6 โครงสรGางโดยรวมผูGประพันธ$ใชGอัตราความเร็วท่ี 80 bpm. เพ่ือสะทGอน
ความเรียบง.ายของวัฒนธรรมพ้ืนบGานอีสาน อัตราความเร็วดังกล.าวจัดอยู.ในกลุ.มความเร็วชGาปานกลาง
และเปOนอัตราความเร็วท่ีสอดรับกับค.าความสั้นยาวของตัวโนGต ทํานองถูกดัดแปลงมาจากเพลง
ประกอบการเซิ้งบ้ังไฟ 
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ภาพท่ี 1 อัตราความเร็วท.อนเร่ิม 
 

 ท.อน A หGองท่ี 7-21 ผูGประพันธ$ตGองการนําเสนอใหGบทเพลงมีความเรียบง.าย ไม.ซับซGอนผ.าน
เทคนิคการประพันธ$เพลงลักษณะประโยคคําถามและประโยคคําตอบ โดยกําหนดใหGอัลโตแซกโซโฟน
บรรเลงรับส.งไปมาร.วมกับเปUยโน กล.าวคือ หากอัลโตแซกโซโฟนบรรเลงโนGตท่ีมีค.าอัตราความถ่ีนGอย 
(โนGตตัวดํา โนGตตัวขาว) เปUยโนจะนําเสนอโนGตท่ีมีค.าอัตราความถ่ีมาก (โนGตเขบ็ตหน่ึงช้ัน) เพ่ือใหG
ดนตรีมีความน.าสนใจ คลGายกับลีลาการฟ�อนสลับชายหญิง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงเทคนิคการประพันธ$เพลงลักษณะประโยคคําถามและประโยคคําตอบ 
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 ท.อน B หGองท่ี 41 และ 43 ใชGเทคนิคอาร$เปโจ (Arpeggio) คือการบรรเลงเฉพาะโนGตลําดับท่ี 
1 3 5 8 ของคอร$ดน้ันอย.างเร็ว ผ.านเคร่ืองหมายและค.าโนGตท่ีกํากับไวGในแนวเปUยโน ลักษณะเสียง
คลGายกับการรูดสายเคร่ืองดนตรีฮาร$ป เพ่ือสะทGอนลักษณะการตวัดมือของของผูGรํา 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงเทคนิคอาร$เปโจ 
 

 ท.อน B หGองท่ี 61-62 ผูGประพันธ$ใชGเทคนิคความดังเบา ใหGเกิดความชัดเจนของทํานองและ
สรGางความสอดคลGองระหว.างอัลโตแซกโซโฟนกับเปUยโน โดยใชGวิธีใหGโนGตของอัลโตแซกโซโฟน เบาลง
ทีละนGอยผ.านเคร่ืองหมายเดเครสเซนโด (Decrescendo) เพ่ือช.วยสนับสนุนโนGตเปUยโนแสดงความ
ชัดเจนและโดดเด.น ดGวยการดังข้ึนทีละนGอยผ.านเคร่ืองหมายเครเซนโด (Crescendo) ควบคู.กับเคร่ือง
เนGนเสียง (Accent) ลักษณะดังกล.าว ยังช.วยส.งเสริมใหGเกิดความแนบเนียนในการป}ดประโยคเพลง
ของอัลโตแซกโซโฟน และการเป}ดประโยคเพลงของเปUยโน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงเทคนิคความดังเบา 
 

 ท.อน C หGองท่ี 67 – 73 ผูGประพันธ$เทคนิคการแปลงทํานองจากโนGตหลักในเพลงพ้ืนบGาน
อีสาน คือ D E F# G B เพ่ือสรGางทํานองใหม.ใหGกับแนวอัลโตแซกโซโฟน สําหรับการเลียนแบบ
สําเนียงดนตรีพ้ืนบGานภาคอีสานผสมผสานกับสําเนียงดนตรีตะวันตก โดยมีการสนับสนุนการดําเนิน
จังหวะจากแนวเปUยโน (Piano) เพ่ือใหGทํานองหลักเด.นและชัดเจน 
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ภาพท่ี 5 การใชGเทคนิคการแปลงทํานอง 

 
 2. ตอนท่ี 2 เพลิน 
 เพลิน ตอนเพลงท่ี 2 สะทGอนลีลาการฟ�อน ลีลาการเคลื่อนไหวร.างกายในขณะท่ีไดGเขGาร.วม
กิจกรรมประกอบจังหวะของดนตรีภาคอีสาน เพ่ือเปOนการถ.ายทอดถึงลีลาในวัฒนธรรมอีสาน ทํานอง
ถูกดัดแปลงมาจากลายลําเพลิน สามารถแบ.งวรรคย.อยไดG 8 ท.อน การประพันธ$ใชG 5 เทคนิค คือ 
เทคนิคการดําเนินคอร$ดซ้ํา (Chord Progression and Sequence) เทคนิคความดังเบา (Dynamic) 
แปรทํานอง (Melodic Variation) เทคนิคการเหลื่อม (Canon) และเทคนิคหGวงลําดับทํานอง 
(Melodic Sequence) มีรายละเอียด ดังน้ี 

- ท.อนเร่ิม (Introduction) หGองเพลงท่ี 1-5 
- ท.อน A หGองเพลงท่ี 6-17 
- ท.อน B หGองเพลงท่ี 18-35 
- ท.อน C หGองเพลงท่ี 36-47 
- ท.อน D หGองเพลงท่ี 48-59 
- ท.อน E หGองเพลงท่ี 60-66 
- ท.อน F หGองเพลงท่ี 67-82 
- ท.อน G หGองเพลงท่ี 83-95  
ท.อนเร่ิม (Introduction) ผูGวิจัยใชGอัตราความเร็วจากชGา คือ 78 bpm. และค.อยๆเร็วใน

อัตราจังหวะ 98 bpm. เพ่ือใหGมีความสัมพันธ$กับทิศทางการเคลื่อนท่ีของคอร$ด คือ Cmsus4 Cmmaj7 

Cm9 Cmmaj7 Cmsus4 Cmmaj7 Cm9 Cmmaj เพ่ือแสดงใหGเห็นถึงการเคลื่อนท่ีของบรรยากาศจากความ
มืดมนสู.ความสว.าง ท้ังน้ีใชGเทคนิคการดําเนินคอร$ดซ้ํา กล.าวคือ เปOนลักษณะการซ้ําคอร$ดและซ้ํา
ลักษณะจังหวะ โดยการเพ่ิมโนGตลักษณะคอร$ดทบเจ็ดสลับกับคอร$ดทบเกGา เพ่ือแสดงการเคลื่อนท่ีและ
การเปลี่ยนบรรยากาศ สัดส.วนโนGตดังกล.าวใชGโครงสรGางลักษณะจังหวะขัด (Syncopation) ของดนตรี
สําเนียงแจ�ส (Jazz Style) เขGามาผสมผสาน ซึ่งเปOนลักษณะจังหวะท่ีไม.ลงจังหวะตกตลอดเวลา จะ
ช.วยส.งเสริมใหGบทเพลงรูGสึกไม.น.าเบ่ือ และเกิดความรูGสึกน.าติดตามมากกว.าการใชGสัดส.วนโนGตลักษณะ
ปกติ 

 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
205 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงอัตราความเร็วและการดําเนินคอร$ดซ้ํา 
 

ท.อน A ผูGประพันธ$ออกแบบแนวดนตรี จํานวน 3 แนว คือ แนวทํานองหลัก (Melody) 
ผูGวิจัยใชGโนGตเขบ็ตสองช้ัน เพ่ือใหGทํานองเพลงมีการเคลื่อนท่ี ใหGผูGรับฟcงไดGมีความรูGสึกสนุกสนาน ส.วน
ทํานองรอง (Countermelody) ใชGลักษณะจังหวะไม.ปกติ เพ่ือทําหนGาท่ีบรรเลงขัดกับทํานองหลัก สง
เสริมทําใหGบทเพลงน.าฟcงมากย่ิงข้ึน และการดําเนินคอร$ด ลักษณะจังหวะยืนปกติสําหรับบรรยากาศ
ใหGเรียบง.ายเพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนท่ีของทํานองหลักและทํานองรอง คลGายกับบรรยากาศในขบวน
แห.ของชาวอีสานท่ีเต็มเปU�ยมดGวยความสนุกสนานควบคู.กับคุณค.าของประเพณีอันดีงาม 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงการออกแบบแนวดนตรี 
 

 ท.อน A หGองท่ี 12-14 แสดงการใชGเทคนิคระดับความดัง-เบาของเสียง (Dynamic) ระดับ
ความความดังเบา เพ่ือสรGางสีสันใหGทํานองเพลงมีความน.าสนใจและน.าติดตาม นอกจากน้ัน 
ผูGประพันธ$ตGองสื่อถึงลีลาการฟ�อนประกอบจังหวะในวัฒนธรรมอีสาน จึงทําใหGเกิดการใชGระดับความ
ดังเบาของเสียงดนตรี 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงเทคนิคความดังเบา 
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ท.อน B หGองท่ี 31–35 แสดงการใชGระดับความดัง-เบาของเสียง (Dynamic) ซึ่งจะแตกต.าง
จากการใชGในระหว.างหGองเพลงท่ี 12–13 ตรงท่ี เปOนการทําระดับความดังเบา ท่ีมีลักษณะคลGายกับ
คลื่น ในแนวสวนทางสลับกับแนวตามทิศทาง กล.าวคือ ระดับความดังจะเร่ิมจากเบา (P) ค.อยๆ ดังข้ึน
ถึงระดับความดังปานกลาง (mf) และค.อยๆ เบาลงมายังระดับความเบาท่ี (P) การเขียนระดับความดัง
เบาแบบน้ีจะช.วยใหGบทเพลงมีสีสัน สะทGอนกริยาของบุคคลหลายคนท่ียากต.อการคาดเดา 

 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงเทคนิคความดังเบา 
 

ท.อน D หGองท่ี 52–56 แสดงการใชGเทคนิคการพัฒนาทํานองในการประพันธ$ 2 รูปแบบ คือ 
เทคนิคการแปรทํานอง (Melodic Variation) ในหGองท่ี 52–54 โดยมีโครงสรGางจากทํานองตGนแบบ
หGองเพลงท่ี 52 ของอัลโตแซกโซโฟน สําหรับแปรทํานองทํานองในหGองท่ี 53–54 ของเปUยโน และ
เทคนิคการเหลื่อม (Canon) ในหGองท่ี 55–56 โดยอัลโตแซกโซโฟนมีหนGาท่ีดําเนินทํานองหลัก ส.วน
เปUยโนทําหนGาท่ีบรรเลงทํานองเช.นเดียวกับทํานองหลักแต.คนละจังหวะ แสดงความเหลือมจังหวะ
ระหว.างโดยอัลโตแซกโซโฟนและเปUยโน 

 

 
 

ภาพท่ี 10 เทคนิคการแปรทํานอง 
 

 ท.อน F หGองท่ี 70 ใชGเทคนิคการสรGางทํานองรอง (Countermelody) โดยใหGเปUยโนทํานอง
หนGาท่ีบรรเลงทํานองรองควบคู.กับทํานองหลักของอัลโตแซกโซโฟน 
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ภาพท่ี 11 การสรGางทํานองรอง 
 
 ในหGองท่ี 83-84 ใชGเทคนิคหGวงลําดับทํานอง เปOนการทําซ้ําทํานองทันทีแต.ต.างระดับเสียงซึ่ง
เกิดข้ึนในโนGตของอัลโตแซกโซโฟน โดยอัตราส.วนโนGตจะซ้ํากันในหGองเพลง 

 

 
 

ภาพท่ี 12 เทคนิคหGวงลําดับทํานอง 
 
สรุป 
 บทประพันธ$เพลงตGนนํ้าโขง มีส.วนโครงสรGางเปOนเพลง 2 ตอน ประกอบดGวย ตอนท่ี 1 ช่ือว.า 
บ้ังไฟ และตอนท่ี 2 ช่ือว.า เพลิน โดยใชGเทคนิคในการประพันธ$ประกอบดGวย ตอนบ้ังไฟใชG 4 เทคนิค 
คือ เทคนิคประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ เทคนิคอาร$เปโจ เทคนิคความดังเบา และเทคนิคแปลง
ทํานอง ตอนเพลินใชG 5 เทคนิค คือ เทคนิคการดําเนินคอร$ดซ้ํา เทคนิคความดังเบา แปรทํานอง 
เทคนิคการ และเทคนิคหGวงลําดับทํานอง บทประพันธ$ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค$และขอบเขต
บทประพันธ$ท่ีกําหนดไวGอย.างสมบูรณ$ รวมถึงการนําบทประพันธ$ออกเผยแพร. ท้ังน้ีการท่ีผูGวิจัยไดG
ทําการศึกษาวิธีการประพันธ$เพลงโดยใชGหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตกท่ีผสมผสานกับดนตรีพ้ืนบGานภาค
อีสาน ทําใหGเกิดเปOนผลงานสรGางสรรค$สะทGอนคุณค.าทางวัฒนธรรมและสามารถใชGถ.ายทอดใหGกับแวด
วงวิชาการดGานดนตรี รวมท้ังผูGที่สนใจดGานการประพันธ$เพลงสืบต.อไป 
 
ข�อเสนอแนะ 
 การดําเนินงานวิจัยน้ีมุ.งนําเสนอผลงานสรGางสรรค$ดGานการประพันธ$เพลงโดยใชGวัตถุดิบจาก
เพลงในวัฒนธรรมดนตรีอีสาน เพ่ือส.งเสริมและแสดงถึงคุณค.าของบทเพลงพ้ืนบGานในสังคมไทยสู.บท
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เพลงสากล ท้ังน้ีบทเพลงพ้ืนบGานในสังคมไทยยังมีอีกมาก และเหมาะสําหรับใหGนักวิจัยและนัก
ประพันธ$เพลงไดGศึกษาและใชGเปOนวัตถุดิบในการสรGางสรรค$ผลงานต.อไป 
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การสร�างสรรค�: บทเพลงเพื่อส�งเสริมคุณธรรมเยาวชน 
A Creative Work: Songs for Children’s Ethical Strengthen 

 
ปcญญา รุ.งเรอืง 

อรวรรณ บรรจงศิลป 
 

บทคัดย�อ 
 บทเพลงชุดส.งเสริมคุณธรรมเยาวชน เปOนงานวิจัยสรGางสรรค$ มีจุดประสงค$เพื่อประพันธ$เพลงเพื่อ

ส.งเสริมคุณธรรม จํานวน 5 เพลง คือ 1) ดGานความเมตตาไดGแก.เพลงเมตตาสัตว$เล้ียง 2) ดGานความกรุณา
ไดGแก.เพลงความกรุณา 3) ดGานความรับผิดชอบต.อหนGาที่ไดGแก.เพลงเสียงอันตรายและเพลงจราจรจลาจล 4) 
ดGานความกตัญ¥ูกตเวทีไดGแก.เพลงร.มเงา ผูGวิจัยไดGสรGางสรรค$บทเพลงตามหลักการประพันธ$เพลงและใหG
ผูGเช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อนําไปใชGในโรงเรียนประถมศึกษาในโอกาสที่เหมาะสม 
คําสําคัญ: เพลงปลูกฝcงคุณธรรม  
    

Abstract 
  A series of “Songs for Children’s Ethical Strengthen” is a creative research aims to 
compose 5 songs for children’s ethical strengthen: 1. The kindness in the song entitled 
metta satliang (be kinded to the pets); 2. The mercy in the song entitled khwam-karuna 
(mercies); 3. Responsibility in the songs entitled siang-untarai (dangerous sound) and 
jarajawn-jalajon (chaotic traffic), and 4. The gratitude in the song entitled rom-ngao (the 
shadow). The songs were composed based on the principle of composition and passed the 
evaluation of 3 experts. These songs will be disseminated in elementary schools at a 
proper opportunity.   
 Keywords: ethical strengthen songs 
 
ที่มาและความสําคัญของปEญหา 

ปcจจุบันสังคมไทยตกอยู.ในภาวะถดถอยทางคุณธรรม อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่ปลูกฝcงใหGประชาคมโลกผูกติดอยู.กับค.านิยมทางวัตถุ มีความเห็นแก.ตัวสูง ใจรGาย 
โหดเหี้ยมมากขึ้น ขาดความเอื้อเฟ¢�อ เผ่ือแผ. หย.อนในความกตัญ¥ูรูGคุณ จากผลการวิจัยเรื่อง “การฟ¢�นฟู
คุณธรรมสังคมตามแนวพุทธศาสน$” โดย สุเชาวน$ พลอยชุม ในชุดการวิจัยเรื่อง “การฟ¢�นฟูวัฒนธรรมเพื่อ
ความม่ันคงของชาติ” โดยปcญญา รุ.งเรือง 2544 พบว.าคุณธรรมที่ขาดหายไปจากสังคม มี ไดGแก. 8 ประการ 
ไดGแก. 

1. ความมีวินัย  
2. ความเคารพผูGใหญ.  
3. ความกตัญ¥ู  
4. ความเมตตากรณุา  
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5. ความละอายและเกรงกลัวการทําผิดทําช่ัว (หริิโอตตัปปะ)  
6. ความเสียสละ (จาคะ)  
7. ความคิดดีทําดี (สัมมาทิฐ)ิ และ 
8. การไม.ใชGอํานาจในทางผิด (อวโิรธนะ) 
การขาดคุณธรรมดังกล.าว ส.งผลใหGเกดิปcญหาต.างๆตามมา คือ  
1. การเอารัดเอาเปรียบกัน 
2. การไม.เอื้ออาทรต.อกัน 
3. การทําผิดศีลธรรมโดยไม.ละอาย 
4. เห็นแก.วัตถุ มุ.งที่จะไดGทรัพย$โดยไม.คํานึงถงึคุณธรรม 
5. ม่ีคิดถึงบาปบุญคุณโทษ 
6. ไม.ละอายต.อการทําช่ัว 
7. ทุจรติ ฉGอโกง 
8. ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
9. เห็นแก.อามิสสินจGาง 
10. ละทิ้งบุพการีของตน 
11. ไม.เคารพผูGใหญ. 
12. ไม.มีความกตัญ¥ูรูGคุณ 
13. ใชGอํานาจในทางที่ผิด 
14. ยกย.องคนช่ัวทีร่่ํารวย 
 
ปcญหาเหล.าน้ีไม.อาจแกGไขไดGในระยะเวลาอันส้ันแต.สามารถปลูกฝcงใหGเยาวชนเปOนผูGมีคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อใหGเติบโตไปเปOนผูGใหญ.ที่ดีในอนาคต และในการปลูกฝcงอบรมดังกล.าวน้ีสามารถทําไดGหลายวิธี 
แต.วิธีที่น.าจะไดGผลมากที่สุดก็คือการปลูกฝcงค.านิยมเรื่อง การมีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี เช.น เรื่องบาป
บุญคุณโทษ การทําดีไดGดีทําช่ัวไดGช่ัว และความกตัญ¥ูกตเวทีเปOนตGน การปลูกฝcงค.านิยมดังกล.าวสามารถทํา
ไดGทั้งทางตรงและทางอGอม  

วิธีที่น.าจะไดGผลดีวิธีหน่ึงก็คือการใชGดนตรีเปOนเครื่องมือ เน่ืองจากดนตรีเปOนส่ือที่ทรงพลานุภาพ ดัง
ผลการวิจัยของ Saarikallio and Erkkila ไดGศึกษาเรื่องความสัมพันธ$ระหว.างดนตรีกับอารมณ$ของมนุษย$ 
และพบว.าดนตรีสามารถช.วยในเรื่องการควบคุมและพัฒนาทางอารมณ$ของเยาวชนไดGเปOนอย.างดี โดย ดนตรี
จะส.งผลส.งผลต.ออารมณ$ใน 7 ประการ คือ 
 1. ดนตรีช.วยใหGเกิดความรื่นเริงบันเทิงบันเทิงใจ (Entertainment) เน่ืองจากระดับของเสียงดนตรี
ที่แตกต.างกันช.วยกระตุGนอารมณ$ ระหว.างทํากิจกรรมประจําวันในช.วงต.างๆกันไดG เช.น การเดินทาง การอ.าน
หนังสือ และการทําอาหารเปOนตGน 
 2. ช.วยสรGางอารมณ$ใหGมีความกระตือรือรGน (Revival) ช.วงเชGา เพื่อใหGเกิดความพรGอมที่จะทํางาน 
และช.วยใหGสงบเยือกเย็นในช.วงพักผ.อนเม่ือเสร็จจากงานแลGว 
 3. ดนตรีสรGางความรูGสึกสัมผัสที่ดี (Strong sensation) เช.น สามารถสรGางความรูGสึกว.าไดGรับ
ประสบการณ$ที่ตื่นเตGน และลึกซ้ึงทางอารมณ$ในขณะที่ทําการแสดงไปตามทGองเรื่องหรือเหตุการณ$ต.างๆ 
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 4. ดนตรีสามารถเบ่ียงเบนหรือปรับอารมณ$ไดG (Diversion) เช.น ปรับเปล่ียนจากอารมณ$ที่ดําดิ่งจม
อยู.ในความทุกข$ใหGกลับมากลายเปOนอารมณ$ที่สงบ บังเกิดความสงบระงับในจิตใจไดG 
 5. ดนตรีปลดปล.อยอารมณ$ (Discharge) เช.น ดนตรีสามารถสรGางอารมณ$ หรือคลGอยตามกับ
อารมณ$ความรูGสึกที่ลึกซ้ึง เม่ือกําลังตกอยู.ในภวังค$อย.างใดอย.างหน่ึง จึงสามารถปลดปล.อยอารมณ$ใหG
ล.องลอยไปไดG 
 6. ดนตรีทํางานร.วมกับจิต (Mental work) ไดG เช.น สามารถปลุกใหGตื่นจากการเพGอฝcนเล่ือนไหล 
เพGอเจGอใหG กลับมาสู.สภาพความเปOนจริงไดG 
 7. ดนตรีช.วยปลอบประโลมใจ (Solace) เช.น การมีอารมณ$ร.วม หรือประสบการณ$ร.วม โดย
เช่ือมโยงกับส่ิงที่ 
เคยสูญเสีย เช.น คนรักที่เสียชีวิต (Saarikallio and Erkkila 2007)  

พลังอํานาจของดนตรีมีผลโดยตรงต.อจิตใจของมนุษย$ เน่ืองจากเปOนศิลปะที่ทรงคุณค.าสูงสุด ดังคํา
กล.าวของ โชเพน เฮาร0 (Schopen Hauer) ที่ว.า “ศิลปะใดยังหมกมุ.นอยู.กับสสาร ศิลปะน้ันมีระดับต่ําสุด 
ไดGแก. สถาปcตยกรรม ศิลปะอย.างอื่นที่ค.อยๆสูงขึ้นตามลําดับไดGแก.ปฎิมากรรม จิตรกรรม กวีนิพนธ$ และ
สุดทGายไดGแก.ดนตรี ซ่ึงตGองยอมรับว.าเปOนวิจิตรศิลป�สูงสุดเพราะอสัมพัทธ$ทําตัวใหGเปOนปรนัยโดยตรงในดนตรี
เอง … ผูGประพันธ$ดนตรีเป}ดเผยธรรมชาติ ภายในของโลก และแสดงปรีชาสามารถที่ลึกซ้ึงที่สุดออกมาดGวย
ภาษาซ่ึงปcญญาระดับเหตุผลของเขาเองไม.อาจเขGาใจไดG ... โดยอาศัยโสตประสาท เราสามารถเขGาถึงแก.นของ
ความจริงไดGยิ่งกว.าจักษุประสาท ซ่ึงทําใหGรูGไดGแต.เพียง ปรากฏ การณ$ผิวเผินเท.าน้ัน … ดนตรีไม.ขึ้นกับโลก
แห.งปรากฏการณ$ ดนตรีจึงเปOนภาษาสากลที่เขGาใจไดGโดยอัชฌัติกญาน”  

ในแง.ความคิดในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับดนตรี กีรติ บุญเจือ กล.าวถึงสัดส.วนระหว.างเจตจํานงและ
ปcญญาของศิลป}นและคนธรรมดาว.า สามัญชนมีเจตจํานงและความอยากเปOนองค$ประกอบอยู.สองส.วน 
ปcญญาหน่ึงส.วน แต.ศิลป}นมีองค$ประกอบของปcญญาสองส.วน และเจตจํานงหน่ึงส.วน ศิลป}นจึงมองทะลุ
เปลือกนอกของส่ิงต.างๆ เขGาไปถึงความงามซ่ึงเปOนอุดมการณ$แทGจริงที่ซ.อนเรGนอยู.หลังประสบการณ$ของตน 
ดังน้ัน ผูGที่คGนพบความจริงแทGคือศิลป}นไม.ใช.นักวิทยาศาสตร$ 

มีงานวิจัยเรื่อง โมสาร$ท เอฟเฝOค ว.าดนตรีมีผลโดยตรงต.อการพัฒนาทางอารมณ$และสติปcญญาของ
มนุษย$ กล.าวคือผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน$ พบว.า เด็กทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป สามารถแยกระดับ
เสียง ทํานอง แมGกระทั่งความไพเราะของบทเพลงไดG เด็กบางคนมีอาการรGองไหGเม่ือไดGฟcงเพลงที่ใชGประกอบ
ในพิธีการส.งศพ นอกจากน้ันนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร$เนีย ระบุในงานวิจัยว.าการที่เด็ก
เล.นดนตรี คือเล.นเปOนเพลง ไม.ใช.แค.ฟcงเพลง จะทําใหGเซลล$สมองมีการเคล่ือนไหว มีการทดลองโดยทีม
นักวิจัยไดGทดสอบเด็กอายุ 3-5 ขวบที่มีการเรียนเปUยโนมาอย.างนGอย 6 เดือน เปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนรGอง
เพลง เรียนคอมพิวเตอร$ หรือแมGกระทั่งไม.ไดGเรียนอะไรเลย ไดGผลว.า เด็กกลุ.มแรกมีความสามารถในดGาน
ตรรกะเชิงสัญลักษณ$ (ที่เปOนพื้นฐานของวิชาวิศวกรรมและคณิตศาสตร$) มาก กว.ากลุ.มอื่นๆ อย.างเห็นไดGชัด 
อีกทั้งผลงานวิจัยน้ียังแสดงใหGเห็นถึงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเม่ือนําไปใชGกับเด็กโต เม่ืองานวิจัยน้ีตีพิมพ$ส.งผล
ใหGรัฐแคลิฟอร$เนียมีการส.งเสริมการเรียนเปUยโนใหGแก.เด็กช้ันประถม 2 ที่มีภาวะเส่ียงและมีฐานะยากจน 
สัปดาห$ละ 2 ครั้ง ผลปรากฏว.าเด็กเหล.าน้ีสามารถทําโจทย$คณิตศาสตร$สําหรับเด็กประถม 4 ไดGดีกว.าเด็ก
ประถม 4 อื่นๆที่ไม.ไดGเรียนเปUยโน 
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   จากเหตุผลที่กล.าวมาน้ี ผูGวิจัยเช่ือว.าดนตรีและบทเพลงที่เหมาะสมสามารถกล.อมเกลาอารมณ$และปรับ
แนวคิดและพฤติกรรมมนุษย$ใหGเปOนผูGที่มีคุณธรรมไดG จึงประสงค$ทําวิจัยประเภทสรGางสรรค$ เรื่อง “บทเพลง
เพื่อส.งเสริมคุณธรรมเยาวชน” เพื่อนําไปใชGในโรงเรียนต.างๆ และเผยแพร.ในวงกวGางสืบไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวจิัย  

1. เพื่อสรGางสรรค$บทเพลงเพื่อส.งเสริมคุณธรรมสําหรับเยาวชน  
2. เพื่อนําบทเพลงที่สรGางสรรค$ไดGไปใชGในโรงเรียนและเผยแพร.ในวงกวGาง 

 
วิธีวิจัย    

  เน้ือหาที่ตGองการสรGางสรรค$ คือ บทเพลงส.งเสริมคุณธรรมสําหรับเยาวชน จํานวน 5 เพลง ไดGแก.
บทเพลงเพื่อปลูกฝcงคุณธรรมดังต.อไปน้ี คือ 

1. ความซ่ือสัตย$สุจริต 
2. ความเมตตากรุณา 
3. ความรับผิดชอบต.อหนGาที่ 
4. ความกตัญ¥ูกตเวที 
  ศึกษาเน้ือหาเรื่องที่เกี่ยวขGองดังต.อไปน้ี 
1. คุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางพุทธ ศาสนา ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี

คุณธรรม  
2. ศึกษาจิตวิทยาและงานวิจัยเกี่ยวกับดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 
3. ศึกษาคุณลักษณะทางวรรณศิลป� เพื่อการประพันธ$เน้ือเพลง 
4. ดําเนินการประพันธ$เพลงส.งเสริมคุณธรรมสําหรับเด็กตามหลักวิชาการประพันธ$เพลง 
5. นําบทเพลงที่แต.งไดGไปใหGผูGเช่ียวชาญตรวจสอบ  
6. จัดแสดงผลงานเพลง 
 
บทเพลงที่ประพันธ�แล�ว ผูGวิจยัไดGประพันธ$เน้ือรGองและทํานองเพลงดังต.อไปน้ี 
1. บทเพลงเพื่อปลูกฝEงความเมตตากรุณา ไดGแก. เพลงเมตตาสัตว$เล้ียงและเพลงความกรุณา ดังน้ี 

 
เพลงเมตตาสัตว�เลี้ยง 

   หมาและแมวที่เราเล้ียงไวGในบGาน     เราตGองใหGอาหารใหGความรักอย.าไปกักขัง 
อย.าทํารGายตีต.อยตGองคอยระวงั   เราจะไม.ผิดหวงัเพราะว.ามันน้ันกตัญ¥ู 
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เพลงความกรุณา 
    ปลานGอยนGอย ติดคGาง กลางแอ.งนํ้า   แดดเผาซํ้า นํ้าแลGง จวนแหGงหนอง 
ชGอนไปปล.อย บ.อนํ้า หรือลําคลอง   ปลาไม.ตGอง ตายป�น กุศลแรง 

การช.วยสัตว$ ช.วยคน ใหGพGนทุกข$   จะเปOนสุข ติดใจ ไปทุกแห.ง 
ความกรุณา พริง้เพริศ เจิดแจรง   เปOนทางแห.ง สันติภาพ อิ่มอาบเอย 
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2. บทเพลงเพื่อปลูกฝEงความรับผิดชอบต�อหน�าที่ ไดGแก.เพลง เสียงเพลงอันตราย และเพลง
จราจรจลาจล 
 

เพลงเสียงอันตราย 
  วิทยทุีวีทีใ่นบGาน     แมGเป}ดดังเกินการรําราญห ู

อารมณ$เสียเพลียใจใหGหดหู.    ผูGที่อยู.ใกลGกันรําคาญใจ 
  ขับรถกดแตรเสียงแปร³แปรGน   ใช.จะแล.นเร็วไดGดังใจหมาย 

ท.อไอเสียเสียงล่ันอันตราย    ลGวนเลวรGายเปOนพิษต.อจิตใจ 
  เสียงดนตรีมีเหตุเบสหนักหนัก   มีผลผลักใจเรากGาวรGาวไดG 

อารมณ$หยาบจติกระดGางอย.างคนรGาย   อย.ากลํ้ากรายหลีกเล่ียงเสียงดงัดัง 
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เพลงจราจร จลาจล 
   จราจร จราจร จลาจล     เปOนเพราะ ทุกคน น้ันเห็นแก.ไดG 
  ริมทาง จอดรถ ทิง้ไวG    แซงขวา แซงซGาย ปาดไปปาดมา 

  ขGามถนน ก็ขGาม ตามใจ    ไม.ว.า ที่ใด มันน.าขายหนGา 
ใช�ถนน ซDอมรถ ซDอมรา    เปEนแหลDง การค�า ทํามาหากิน 

   จลาจล จลาจล จราจร    ความเศรGา เดือดรGอน จะมลายไปส้ิน 
รวมกัน สรGางความ เคยชิน    เปOนนิจ สิน ทําตามกฎจราจร 
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3. บทเพลงเพือ่ปลูกฝEงความกตัญ�ูกตเวที ไดGแก. เพลงร.มเงา  
 

เพลงร�มเงา 
   เม่ือเดินทางกลางแดดที่แผดรGอน   ไดGพักผ.อนเสียสักหน.อยก็ค.อยหาย 
ตGนไมGใหGร.มเงาเราสบาย    ไดGผ.อนคลายความรGอนใหGผ.อนเย็น 
    อย.าทําลายเด็ดดึงหรือทิ้งถอน   ไวGหลบรGอนกันบGางอย.างที่เห็น 
ไมGมีคุณคลายรGอนใหGผ.อนเย็น   อย.าทําเปOนเช.นผูGไม.รูGคุณ 

 
 
แนวการประพันธ�เพลง 

แนวการประพันธ$เพลง เปOนการประพันธ$ในแนวทางของดนตรีตะวันตก ในลักษณะของเพลงสมัย
นิยม (popular music) มีการประสมประสานแนวคิดระหว.างดนตรีไทยแบบฉบับและดนตรีตะวันตก จึง
มิไดGมุ.งเนGนเรื่องการประสานเสียงแบบตะวันตกมากนัก แต.ทําเพลงออกมาใหGฟcงสบายๆในแบบเพลงร.วมสมัย 
 
วงดนตรีและเคร่ืองดนตรี 
   วงดนตรีที่ ใชGบรรเลงเปOนวงดนตรีตะวันตกประเภท string combo ประกอบดGวยกีตาร$นํา 
(leading guitar) กีตาร$คอร$ด (chord guitar) กีตาร$เบส (bass guitar) คีย$บอร$ด กลองชุด และเครื่องเป�า
เช.นแซ็กโซโฟนบรรเลงประกอบ เปOนบางเพลง  
  
การใช�บทเพลง  
   บทเพลงที่สมบูรณ$แลGวจะบันทกึลงซีดี เพื่อมอบใหGครใูนโรงเรยีนที่สนใจนําไปเป}ดสอนนักเรียน หรือ
ใหGนักเรียนฟcงระหว.างการพกักลางวัน หรอืใชGในกิจกรรมอื่นๆตามที่เห็นสมควร  
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ชนิดของหน�าทับเพลงไทย 
 

โกวิท ขันธศิริ1, ปcญญา รุ.งเรือง2  
1มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

หนGาทับ คือแบบแผนการตีจังหวะกลองท่ีจัดไวGเปOนชุดสอดคลGองกับกับโครงสรGางเพลงไทย 
ซึ่งแต.เดิมมา ท.านผูGรูGทางดนตรีไทยจําแนกหนGาทับเพลงไทยไวGเปOน ๓ ชนิด คือ หนGาทับปรบไก. หนGา
ทับสองไมG และหนGาทับพิเศษ เฉพาะหนGาทับพิเศษเปOนกลุ.มท่ีรวมเอาหนGาทับต.างๆไวGหลายชนิด บาง
ชนิดมีจํานวนมากและแตกต.างกันไปหลายอย.างซึ่งสมควรจะแยกไวGต.างหาก ในบทความน้ีจึงเสนอ
แนวคิดใหGจําแนกหนGาทับเพลงออกเปOน ๕ ประเภท คือ หนGาทับปรบไก. หนGาทับสองไมG หนGาทับภาษา 
หนGาทับ ตะโพนกลอง และหนGาทับพิเศษ  
คําสําคัญ: หนGาทับ ประเภทและชนิด  
 

Abstract 
 Nathab (literally face of the thab – drum) is a drum pattern or rhythmic 
pattern that has classified in many categories according to the structures and forms 
of Thai music. An original classification divides nathab into ๓  categories; probkai, 
songmai and piset (literally special one). Especially nathab-piset included so many 
types of nathab and each of which has many variety kinds that should be re-
categories and makes each of them independently. This article proposes idea of ๕ 
single nathab; nathab-probkai, nathab-sawngmai, nathab-phasa, nathab-taphone-
klawng, and natbhab-piset.  
Keywords: Nathab, Rhythmic pattern, types  
 
จังหวะและหน�าทับ  
  จังหวะเปOนองค$ประกอบสําคัญของดนตรีทุกชนิด สําหรับดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีสําคัญท่ีใชG
ควบคุมจังหวะเพลงไทยคือ “ฉิ่ง” ฉิ่งเปรียบไดGกับวาทยกรท่ีคอยควบคุมการบรรเลงดนตรี ถัดมาก็คือ 
“กลอง” กลองบรรเลงจังหวะท่ีเปOนแบบแผนสําคัญท่ีกําหนดไวGในเพลงน้ันๆ แบบแผนของจังหวะท่ีใชG
เสียงกลองเปOนเคร่ืองควบคุมน้ีเรียกว.า “หนGาทับ” ซึ่งหมายถึงแบบแผนการตีกลองใหGเหมาะสม
สอดคลGองกับลักษณะเพลง คําว.า “ทับ” เปOนช่ือของกลองชนิดหน่ึงคลGายโทนในปcจจุบัน มีใชGสมัยกรุง
ศรีอยุธยามาก.อน ใชGตีประกอบจังหวะในวงมโหรีเคร่ืองสี จังหวะท่ีตีดGวยทับจึงเปOนแบบของการตี
กลอง และเรียกจังหวะน้ันว.า “หนGาทับ” มาจนทุกวันน้ี และแมGจะตีจังหวะดGวยกลองชนิดอ่ืนก็ยังคง
เรียกว.า “หนGาทับ” เหมือนกัน 
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ดนตรีไทยไม.ไดGตีกลองตามทํานองเพลง แต.ตีกลองตามแบบแผนของจังหวะแต.ละชนิด ดังน้ัน
ไม.ว.าบทเพลงจะสั้นยาวเท.าไร จังหวะกลองหรือ “ทับหนGา” ก็จะตีซ้ําๆกันต้ังแต.เร่ิมตGนจนจบหนGาทับ
เรียกว.า ๑ จังหวะ สมสุติว.าหนGาทับหน่ึงมีความยาวเท.ากับ ๑ บรรทัดโนGตไทย หรือ ๘ หGองเพลง หนGา
ทับก็ตีอยู.ในรูปแบบของจังหวะใน ๑ บรรทัดโนGตน้ี ถGาเพลงยาวเท.ากับ ๘ บรรทัดโนGต หนGาทับก็จะตี
ซ้ําๆกัน ๘ เท่ียว เปOนตGน 

การตีหนGาทับท่ัวไปจะเปOนการตีตามหลักตามแบบแผนโครงสรGางหลัก แต.เม่ือมีการบรรเลง
ดนตรีและตีหนGาทับประกอบกัน ผูGบรรเลงหนGาทับสามารถจะแต.งเติมหนGาทับน้ันใหGสละสลวย วิจิตร
พิสดาร เขGากันจะแต.งเติมกับอารมณ$เพลงไดGโดยอิสระ ดGวยวิธีเพ่ิมเสียงกลองในตําแหน.งท่ีเหมาะสม
โดยไม.เสียโครงสรGางหลักของหนGาทับ นักดนตรีมักจะเรียกการตีหนGาทับแบบน้ีว.า “ส.าย” การส.าย
หรือเล.นจังหวะหนGาทับทําใหGเพลงครึกคร้ืนสนุกสนานย่ิงข้ึน 
  ท่ีกล.าวน้ีใช.ว.าดนตรีไทยไม.มีระเบียบแบบแผนก็หาไม. แต.เปOนลักษณะพิเศษของดนตรีไทย คือ 
ความ มีอิสระในการบรรเลง ซึ่งเปOนเอกลักษณ$ของคนไทยและมีขGอดี คือเป}ดโอกาสใหGนักดนตรีไดG
แสดงความสามารถไดGอย.างเต็มท่ีท้ังในดGานความคิดสรGางงสรรค$ อารมณ$ และฝUมือการบรรเลง โดยไม.
เสียระเบียบแบบแผนทางดนตรี  
 
ชนิดของหน�าทับ 
     แต.ไหนแต.ไรมา ครูบาอาจารย$ทางดนตรีไทยต.างก็สั่งสอนศิษย$ และบรรดาศิษย$ต.างก็เช่ือฟcง
แต.โดยดี ว.าหนGาทับเพลงไทยจําแนกออกเปOน ๓ ประเภท คือ หนGาทับปรบไก. หนGาทับสองไมG และ
หนGาทับพิเศษ  
 หนGาทับปรบไก.และหนGาทับสองไมG แบ.งออกเปOนชนิดละ 3 อัตราจังหวะคืออัตราจังหวะสาม
ช้ัน อัตราจังหวะสองช้ัน และอัตราจังหวะช้ันเดียว ท้ังหนGาทับปรบไก.และสองไมGน้ีเปOนการจําแนก
อย.างชัดเจน ไม.กGาวก.ายกับประเภทอ่ืนๆ  

ประเภทของหนGาทับท่ีรวมเอาหนGาทับต.างๆหลายชนิดไวGดGวยกัน ไม.ไดGจําแนกอย.างเด็ดขาด
ออกจากกันก็คือหนGาทับพิเศษ ซึ่งความจริงหนGาทับพิเศษควรมีความพิเศษจริงๆ ไม.สามารถนํารวมไวG
กับหนGาทับอ่ืนไดGและไม.ควรมีจํานวนมากเกินไปนัก แต.หนGาทับพิเศษน้ีรวมเอาหนGาทับภาษาในเพลง
ภาษา หนGาทับตะโพนกลอง (ทัด) ในเพลงหนGาพาทย$ และหนGาทับย.อยอ่ืนๆเช.น หนGาทับสะระหม.าใน
รํากริช หนGาทับตะเข่ิงในระบําดาวดึงส$ และหนGาทับพระทองในระบําสี่บท เปOนตGน เขGาไวGดGวย  

ผูGเขียนจึงเสนอขอจําแนกประเภทของหนGาทับเพลงไทยเสียใหม. คือแบ.งออกเปOน ๕ ประเภท 
โดยแยกเอาหนGาทับภาษากับหนGาทับตะโพนกลองออกมาจากหนGาทับพิเศษ ดังน้ันหนGาทับเพลงไทยจึง
จําแนกออกเปOน ๕ ประเภท ดังน้ี  
    ๑. หนGาทับปรบไก.   

๒. หนGาทับสองไมG 
๓. หนGาทับภาษา 
๔. หนGาทับตะโพนกลอง 
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๓. หนGาทับพิเศษ 
 

๑. หน�าทับปรบไก� 
    มีท่ีมาจากการเล.นพ้ืนเมืองชนิดหน่ึงเรียกว.า “เพลงปรบไก.” ซึ่งมีมาแต.คร้ังกรุงศรีอยุธยา

สืบต.อมาจนปcจจุบัน ในปcจจุบันพบท่ีจังหวัดเพชรบุรี การเล.นปรบไก. ตGนเสียงจะรGองนําและมีลูกคู.รับ 
ขณะท่ีลูกคู.รับจะใชGตะโพนตีประกอบ  

    รูปแบบการตีตะโพนประกอบการเล.นเพลงปรบไก.น้ี ต.อมาพัฒนาข้ึน และนํามาใชGในการตี
ประกอบจังหวะดนตรีจึงเรียกว.าการตีหนGาทับน้ันว.า “หนGาทับปรบไก.” มักใชGกับการขับรGองและ
บรรเลงเพลงประเภท เสภา เช.น เพลงตับเพลงเถาท่ัวไปและเพลงโหมโรงเสภา 

 
 ๒. หน�าทับสองไม� 
    มีวิวัฒนาการมาจากการตีเคร่ืองหนังประกอบการเล.นพ้ืนเมืองของโบราณ เช.นเดียวกับ

ปรบไก.แต.มาจากการละเล.นท่ีเรียกว.าการรGองปากเปล.าแบบ “รGองดGน” หรือดGนกลอนสดในทํานอง 
“สองไมG” และเรียกการรGองดGนทํานองสองไมGน้ีว.า “ดGนสองไมG” เช.น ในการรGองเพลงพ้ืนเมืองท่ี
เรียกว.า “เพลงเทพทอง” เปOนตGน การดGนสองไมGที่ใชGกลองตีประกอบน้ี ภายหลังมีการปรับปรุงรูปแบบ
การตีสองไมGใหGเหมาะสมกับบทเพลงมากข้ึน และนํามาตีประกอบการบรรเลงเพลงไทย จึงเรียกการตี
หนGาทับท่ีมาจากการตีสองไมGน้ีว.า “หนGาทับสองไมG”  

    หนGาทับสองไมGมีอัตราความยาวเปOนคร่ึงหน่ึงของหนGาทับปรบไก.   
 
๓. หน�าทับภาษา  
   เพลงภาษา คือเพลงไทยท่ีแต.งใหGมีสําเนียงและสํานวนของเพลงเลียนสํานวนเพลงต.างชาติ 

เพ่ือใหGมีรสชาติแปลกออกไป แสดงถึงอัจฉริยภาพของคีตกวีไทย เม่ือมีท.วงทํานองเปOนของชาติต.างๆ 
ก็ตGองใชGจังหวะใหGมีลักษณะใกลGเคียงสอดคลGองกัน จึงตีหนGาทับใหGเปOนรูปแบบภาษาต.างๆ เช.น เพลง
สําเนียงมอญก็ใชGตะโพนมอญหรือสองหนGา ตีหนGาทับเพลงสําเนียงพม.าก็ใชGกลองยาว เพลงสําเนียงจีน
ก็ใชGกลองต�อก เปOนตGน หนGาทับเหล.าน้ีมีช่ือเรียกตามช่ือสําเนียงภาษาของเพลงเหล.าน้ันเช.น หนGาทับ
เขมร, หนGาทับมอญ, หนGาทับพม.า, หนGาทับแขก เปOนตGน 

 มีขGอสังเกตว.า ในกระบวนหนGาทับดGวยกันแลGว หนGาทับภาษามึวามหลากหลายและมีเปOน
จํานวนมาก แต.เดิม กล.าวกันว.าเพลงภาษามี ๑๒ ภาษา คร้ันเม่ือคีตกวีไทยรุ.นหลังๆ ไดGแต.งเพลงภาษา
เพ่ิมเติมข้ึนจากเดิม เช.น เพลงสําเนียงภาษาญี่ปุ�น ภาษาเกาหลี หรือแมGแต.เพลงสําเนียงคาริบเบียน 
มาแรงเกG และอัฟริกาก็มี คีตกวีผูGรังสรรค$บทเพลงไดGประดิษฐ$หนGาทับใหม.ใหGเหมาะสมกับบทเพลงท่ี
แต.ง เช.น ครูมนตรี ตราโมท ศิลป}นแห.ง ชาติ ไดGนําเอาจังหวะวอลท0ซของฝร่ังมาใชGในเพลงท่ีท.านแต.ง 
จึงทําใหGมีหนGาทับเพลงภาษามากว.า ๑๒ ภาษา  

 ท่ีกล.าวมาน้ี เปOนเหตุผลหนักแน.น ท่ีสมควรแยกหนGาทับภาษาออกมาเสียจากหนGาทับ
พิเศษ 
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ตัวอย.างหนGาทับภาษา 
 
๔. หน�าทับตะโพนกลอง 
 คําว.ากลองในท่ีน้ีหมายถึงกลองทัด ท่ีเรียกว.าหนGาทับตะโพนกลองก็เพราะหนGาทับชนิดน้ี

ใชG “ตะโพนกับกลองทัด” คู.กันเสมอ หนGาทับตะโพนกลองใชGสําหรับเพลงหนGาพาทย$ ท้ังประเภทเพลง
หนGาพาทย$ธรรมดาและเพลงหนGาพาทย$ช้ันสูง  

 เพลงหนGาพาทย$ มีท่ีใชG ๒ ประการ ประการแรกเปOนการบรรเลงในพิธีสําคัญ คือ ไหวGครู 
ครอบครู ดนตรี โขน ละคร กรณีน้ีใชGเพลงหนGาพาทย$ช้ันสูงเปOนส.วนมาก ประการท่ีสองคือการบรรเลง
ประกอบการแสดงโขน ละคร คือประกอบอิริยาบถของตัวละครท่ีแสดงเปOนเทพเจGา กษัตริย$ นก ลิง 
และคนธรรมดา โดยเลือกเพลงหนGาพาทย$ที่เหมาะสม  

  การกําหนดความยาวของหนGาทับไม.เรียกว.า ๑ จังหวะ แต.เรียกว.า “ไมG” ซึ่งหมายถึงการ
ลงไมGกลอง (ทัด) ๑ คร้ัง เช.น ในเพลงเสมอตัวเพลงมี ๕ ไมG เปOนตGน 

 
๕ หน�าทับพิเศษ   
   เปOนหนGาทับท่ีตีประกอบบทเพลงท่ีไม.อาจใชGหนGาทับปรบไก. หนGาทับสองไมG หนGาทับภาษา

หรือหนGาทับตะโพนกลองไดG เน่ืองจากมีแบบของจังหวะไม.สมํ่าเสมอกันตลอดเพลงบGาง จังหวะตัดบGาง
หรือมีท.วงทํานองเพลงแต.ละประโยคยาวไม.เท.ากันบGาง เช.น เพลงชมตลาดท่ีใชGในละคร หรือเพลง
ประกอบการแสดง เช.น ระบําดาวดึงส$ เปOนตGน  

นอกจากน้ันยังใชGในกรณีท่ีเปOนเพลงฟ�อนรําพิเศษ เพลงฟ�อนรําบางเพลงตGองการแสดง
อารมณ$ ท.วงทีการร.ายรําเปOนกรณีพิเศษ จะใชGหนGาทับอ่ืนๆไม.ไดG ตGองใชGหนGาทับพิเศษท่ีเขGากับบทเพลง
และท.ารําเท.าน้ัน เช.น  

   ระบําดาวดึงส$ ใชG หนGาทับตะเข่ิง, หนGาทับแขกเจGาเซ็น 
   ระบําสี่บท ใชG หนGาทับพระทอง, หนGาทับลงสรง, หนGาทับข้ึนมGา 
   รํากริช ใชG หนGาทับสะระหม.าออกแปลง 
 
 สุดทGายน้ี ผูGเขียนตGองกราบขออภัยครูบาอาจารย$ผูGจําแนกประเภทหนGาทับไวGแต.ตGน ท่ี

ผูGเขียนหาไดGมีเจตนาท่ีจะลบหลู.คณุท.านแต.อย.างใดไม. ท่ีไดGเสนอแนวคิดใหม.มาน้ีก็เพ่ือประโยชน$ทาง
วิชาการดนตรีไทยสืบไป 

ดังท่ีไดGอธิบายมาขGางตGน จะเห็นไดGว.าการจําแนกหนGาทับเพลงไทยออกเปOน ๕ ประเภท
ดังกล.าว เปOนการจําแนกออกจากกันอย.างชัดเจน โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของหนGาทับ และการ
งาน จึงเปOนการจําแนกท่ีมีเหตุผล หวังว.าท.านท้ังหลายจะเขGาใจ  
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program in Faculty of Music Bangkokthonburi University 

 
ธนิตย$ คงกําเหนิด 

 กฤษฏาธาร จันตะโก 
 

บทคัดย�อ 
       การวิจัยในคร้ังน้ี เปOนงานวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค$เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาจีนต.อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2)
ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต.อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางค
ศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในแต.ละดGาน 3 )เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กลุ.มตัวอย.างประกอบดGวย 
ผูGบริหาร คณาจารย$และนักศึกษาจีน ระดับปริญญาตรีช้ันปUท่ี 1-3 คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จํานวน 31 คน เคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลไดGแก. แบบสัมภาษณ$กลุ.ม
ผูGบริหารและอาจารย$ผูGสอนนักศึกษาจีน ใน คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 
13 คน แบบสัมภาษณ$และแบบสอบถามนักศึกษาจีน ระดับปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร$ ช้ันปUท่ี 
1-3 จํานวน 18 คน โดยใชGแบบสัมภาษณ$และแบบสอบถาม ท่ีมีมาตราส.วน 5 ระดับ ดGวยการ
วิเคราะห$ขGอมูลโดยการหาค.าความถ่ี ค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ย และค.าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว.า ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต.อการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีค.าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ ในระดับ ดี ซึ่งมีความเห็นว.า ทางหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตคณะดุริยางคศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลGองกับความตGองการของนักศึกษาจีน
เปOนอย.างดีโดยเฉพาะเร่ือง การจัดหลักสูตรใหGเรียน การใหGคําปรึกษาดูแลและการอํานวยความสะดวก 
ตามลําดับ อีกท้ังยังเสนอแนะในการใหGความสําคัญเพ่ิมเติมในเร่ืองทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย เร่ืองกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และเร่ืองการปฏิบัติตนในการอยู.ร.วมกันระหว.าง
นักศึกษาไทยและจีนตามลําดับ 
      เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต.อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริ
ยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในแต.ละดGานแลGว โดยใชGแบบสัมภาษณ$และแบบสอบถาม ท่ี
มีมาตราส.วน 5 ระดับ วิเคราะห$ขGอมูลโดยการหาค.าความถ่ี ค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ย และค.าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยภาพรวมมีความต.างกันอย.างมีนัยทางสถิตท่ีระดับ 0.01  แ น ว ท า ง ใน ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยความเห็น
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ร.วมกันของผูGบริหาร คณาจารย$และนักศึกษาจีน คือ 1) ควรส.งเสริมใหGมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เก่ียวขGองกับสาขาวิชาท่ีเรียนในทุกรูปแบบเพ่ือใหGนักศึกษาไดGรับโอกาสและไดGพัฒนาตนเองอย.างเต็ม
ประสิทธิภาพ 2) หาแนวทางและจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม.ที่ทันสมัยเพ่ือเสริมสรGางแรงจูงใจและสรGาง
บรรยากาศในการเรียนของนักศึกษา 3) จัดหาอาจารย$ผูGสอนท่ีมีความเช่ียวชาญทางดนตรีเฉพาะ
เคร่ืองใหGเพียงต.อจํานวนและเวลาเรียนของนักศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีท่ีมีต.อนักศึกษาจีนดGานคุณลักษณะของนักศึกษา อาศัยทฤษฎีแนวทางการพัฒนา
นักศึกษา 8 ดGานคือ 1. การพัฒนาทางสติปcญญา ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยใหG
นักศึกษามีส.วนร.วมในกระบวนการเรียนรูG มีการโตGตอบและสามารถสื่อสารไดGท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 2.การพัฒนาอาชีพ ส.งเสริมและจัดหางานพิเศษท่ีสอดคลGองกับความถนัดใหGนักศึกษาไดG
เขGาร.วม 3. การพัฒนาอารมณ$และการควบคุมอารมณ$ ควรจัดกิจกรรมท่ีส.งเสริมพัฒนาการทาง
อารมณ$และทักษะการอยู.ร.วมกันและการทํางานเปOนหมู.คณะ จัดกิจกรรมท่ีช.วยส.งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาใหGมีภาวะผูGนํา กลGาแสดงความคิดเห็นและแสดงออกพรGอมท้ังยอมรับในความคิดเห็นของ
ผูGอ่ืน 4. การพัฒนาทักษะทางสังคม ส.งเสริมใหGนักศึกษาเขGาร.วมกิจกรรมต.างๆท่ีสัมพันธ$กับชุมชน จัด
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือทําประโยชน$ใหGสังคมหรือเผยแพร.ความรูGและอํานวยความสะดวกในดGานต.างๆท่ี
เก่ียวขGองกับสาขาท่ีเรียนแก.ชุมชน 5. การพัฒนาความเปOนตัวของตัวเอง ใหGการสนับสนุนนักศึกษา
เพ่ือแสดงออกตามความถนัดท่ีมีเฉพาะตน จัดกิจกรรมท่ีใหGนักศึกษาไดGมีท่ีในการแสดงศักยภาพของ
ตนเอง 6. การพัฒนาคุณธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรGาง ปลูกฝcง คุณธรรม จริยธรรมในการ
ช.วยเหลือตนเองและผูGอ่ืน 7. การพัฒนาทัศนคติ สรGางแรงบันดาลใจและเสริมสรGางความภูมิใจใน
สถาบันและสาขาวิชาเรียนใหGแก.นักศึกษาโดยการเขGาร.วมการแข.งขัน ประกวดหรือแสดงตามโอกาส
ต.างๆ และ8. การพัฒนาการจัดการ ใหGนักศึกษาเปOนผูGดําเนินการจัดกิจกรรมต.างๆดGวยตนเองโดยมี
อาจารย$เปOนท่ีปรึกษาใหGคําช้ีแนะ 
คําสําคญั: ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต.อหลักสุตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
 

Abstract 
 This research Is a survey research were: 1) Study of Chineses tudents' 
satisfaction with the Bachelor of Music program Faculty of Music Bangkok Thonburi 
University 2) Comparative study of Chinese students' satisfaction with the Bachelor of 
Music program Faculty of Music Bangkok Thonburi University on each topic 3) Present 
the guidelines for the development of Bachelor of Music program Faculty of Music 
Bangkok Thonburi University . Examples include executives, faculty and Chinese 
students. 1-3 years undergraduate level 31 people. Tools used for data collection are 
Interview and questionnaires form for administrators , instructors and chinese 
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students. By using interviews and questionnaires with a 5-level scale with data 
analysis by finding the frequency, percentage, mean and standard deviation 
 The research found that the satisfaction of Chinese students towards the 
operation of instructional management of the curriculum with a good level of 
satisfaction and also suggesting additional importance in English and Thai 
communication skills activities for personality development and the practice of 
coexistence between Thai and Chinese students  
 When comparing the satisfaction of Chinese students towards the curriculum 
the overall picture has significant differences in static at 0.01 level. Guidelines for the 
development of Bachelor of Music curriculum by the mutual opinion of the 
management chinese faculty and students are : 1) Should promote extra-curricular 
activities that are relevant to the subjects studied in all forms in order to give 
students the opportunity to develop themselves to their full potential 2) Find ways 
and organize activities in a new, modern style to enhance motivation and create a 
learning atmosphere for students 3) Providing instructors with specialized musical 
skills only for the amount and time of student learning 
 Bachelor of Curriculum Development Faculty of Music Bangkok Thonburi 
University towards Chinese students in the characteristics of students Based on the 
theory of 8 aspects of student development : 1) Intellectual development should 
improve the teaching and learning styles by allowing students to participate in the 
learning process Interactive and able to communicate in both Thai and English. 2) 
Career development promote and provide special jobs that correspond to the 
aptitude for students to participate.3) Emotional development and emotional 
control should organize activities that promote emotional development and 
coexistence skills and group work and organize activities that help enhance the 
potential of students to have leadership dare to express opinions and expressions 
and accept the opinions of others. 4. Social skills development encourage students 
to participate in various activities related to the community, Organize volunteer 
activities for the benefit of the society or disseminate knowledge and facilitate 
various aspects related to the field of study to the community. 5) Developing one's 
self supporting students to express their own aptitude organize activities that allow 
students to have a place to show their potential 6)Moral development organize 
activities to strengthen the morality and ethics in helping themselves and others. 7) 
Attitude development inspire and strengthen the institution's pride and academic 
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disciplines for students by participating in the competition contest or show according 
to various occasions 8)Development of management allowing students to conduct 
various activities by themselves, with teachers as consultants providing guidance 
Keywords: Chinese students' satisfaction with Bachelor of Arts 
 
บทนํา 
 ปcจจุบันสภาพแวดลGอมมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหGทุกองค$การจําเปOนตGองพัฒนาเพ่ือใหGองค$การ
สามารถอยู.รอดและมีศักยภาพแข.งขันไดG โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีจํานวนมากไม.ว.าจะเปOน
สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน แต.ละสถาบันย.อมตGองปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรใหGมีความทันสมัยและตอบสนองความตGองการของสังคม การพัฒนาหลักสูตรและ
นักศึกษาจึงเปOนสิ่งสําคัญต.อการจัดการเรียนการสอนเช.นเดียวกันกับสํานักงานการศึกษาแห.งชาติ 
2542 ไดGกล.าวว.า การพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปOนสิ่ งท่ีสําคัญอย.างย่ิง เน่ืองจาก
สถาบันอุดมศึกษาตGองมีบทบาทในการส.งเสริมใหGสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 เปOนสังคมแห.งการเรียนรูG 
การพัฒนานิสิตนักศึกษานับเปOนบทบาทหลักของการอุดมศึกษา ดังท่ี ไพฑูรย$ สินลารัตน$ ( 2539:5)ไดG
กล.าวไวGว.าตัวคนน้ันเปOนเร่ืองของการอุดมศึกษา การอุดมศึกษาเปOนเร่ืองของการสรGางคน ส.วนความรูG
เปOนเร่ืองท่ีมาเสริมการเติบโตของคน และคนจะใชGความรูGเพ่ือประโยชน$ในการสรGางสิ่งแวดลGอม ท้ัง
ทางธรรมชาติและสังคมใหGเปOนประโยชน$ต.อตนเองท้ัง 3 แนวคิดจึงมี ความสัมพันธ$ต.อเน่ืองกันเปOน
ปรัชญาหลักของการอุดมศึกษาซึ่งสอดคลGองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2542 แกGไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 ในมาตราท่ี 6 ว.า”การจัดการศึกษาตGองเปOนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหGเป�
นมนุษย$ท่ีสมบูรณ$ท้ังร.างกาย จิตใจและสติปcญญา ความรูGและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู.ร.วมกับผูGอ่ืนไดGอย.างมีความสุข(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา,2547:5) 
   นับต้ังแต.จีนมีนโยบายเป}ดประเทศเม่ือปU ค.ศ. 1978 และดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจใหGมี
ความทันสมัยตามแนวนโยบาย 4 ทันสมัย (Four Modernization)ของเต้ิง เสี่ยว ผิง ซึ่งมีการกําหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic zone) ส.งเสริมการ
ลงทุนจากต.างประเทศทําใหGการพัฒนาในพ้ืนท่ีต.างๆของประเทศจีนเปOนไปอย.างรวดเร็ว (พิษณุ 
เหรียญมหาสาร,2546) เม่ือเศรษฐกิจดีข้ึนส.งผลใหGชีวิตความเปOนอยู.ของชาวจีน ดีข้ึนตามไปดGวย
ครอบครัวชาวจีนรุ.นใหม.มีลูกเพียงคนเดียวรายไดGและทรัพย$สินท่ีเพ่ิมข้ึนนอกจากจะทําใหGชาวจีนมีการ
ใชGจ.ายเพ่ือบริโภคเพ่ือความเปOนอยู.ท่ีดีข้ึนแลGวชาวจีนยังนิยมส.งเสริมใหGบุตรหลานไดGศึกษาเล.าเรียนใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงส.งผลใหGอุปสงค$ดGานการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของชาวจีนเร.งตัว
ข้ึนมาก อันเปOนการขยายตัวของตลาดการศึกษาของจีน ขณะท่ีมีสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงไม.
เพียงพอกับความตGองการของนักเรียนและผูGปกครองสถานการณ$เช.นน้ีนับเปOนโอกาสท่ีสาคัญต.อการ
เขGาสู.ตลาดทางการศึกษาของไทยเม่ือพิจารณาสถิติการสอบเขGามหาวิทยาลัยในจีนแต.ละปUจะพบว.ามี
จํานวนนักเรียนท่ีไม.สามารถสอบเขGามหาวิทยาลัยไดGยังคงมีอัตราท่ีสูงแสดงว.านักเรียนท่ีไม.สามารถ



228 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

สอบผ.านเขGาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยไดGยังมีจํานวนท่ีมากอยู.ทุกปU ส.งผลใหGนักเรียนจีนมีความตGองการ
เดินทางไปศึกษาต.อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต.างประเทศ สําหรับประเทศท่ีนักศึกษาจีนนิยม
ไปศึกษาต.อลําดับตGนๆคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ันนักศึกษาจีนยังใหGความสนใจมาศึกษา
ต.อในกลุ.มประเทศอาเซียนมากย่ิงข้ึน เพราะมีหลักสูตรการเรียนการสอนดGวยภาษาอังกฤษ ไม.ตGอง
ปรับตัวดGานวัฒนธรรมมากนัก และค.าใชGจ.ายไม.สูงมากประเทศในกลุ.มอาเซียนท่ีนักศึกษาจีนนิยมมา
ศึกษาต.อระดับอุดมศึกษามากท่ีสุดไดGแก.สิงคโปร$มาเลเซียและประเทศไทย(CHINA RADIO 
INTERNATIONAL, 2555) 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร$และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ไดGเร่ิมดําเนินการจัดการเรียนการสอนต้ังแต.ปUพ.ศ.2554 โดยเป}ดหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการดนตรีข้ึนเปOนหลักสูตรแรกและไดGดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนมาจนถึงปcจจุบัน มีการปรับปรุงหลักสูตร2คร้ัง คือคร้ังแรก เมือพ.ศ.2557และคร้ังท่ี 2 เม่ือพ.ศ.
2560มีการเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจาก ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการดนตรี เปOนหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร$ คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดGเร่ิมรับ
นักศึกษาจีนเขGามาศึกษาในคร้ังแรกเม่ือปUพ.ศ.2559โดยไดGทําการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปcจจุบันมีนักศึกษาชาวจีนกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร$ ต้ังแต.ช้ันปUที่1-3จํานวน 18 คน 
 ดังน้ันผูGวิจัยซึ่งเปOนอาจารย$ ปฏิบัติงานดGานการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัด
คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดGตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหGสอดคลGองกับความตGองการของผูGเรียนอย.างแทGจริงจึงจําเปOนตGองมี
การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชาวจีนท่ีมีต.อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร$ คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพ่ือใหG
ไดGขGอมูลท่ีน.าเช่ือถือในการนําไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูGใหGสอดคลGองกับความตGองการ
ของผูGเรียน และใชGเปOนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ใหGมีประสิทธิภาพ 
และเปOนไปตามเกณฑ$มาตรฐานเก่ียวกับการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  
วัตถุประสงค� 
   1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต.อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางค
ศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
   2)ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต.อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  คณะ
ดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในแต.ละดGาน  
   3)เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
   อัญชลี พร้ิมพรายและคณะ (2548, หนGา 18-19) ไดGศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต.อคุณภาพการสอนและปcจจัยสนับสนุนการเรียนรูGของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยศึกษา 4 ดGาน คือ ดGานบุคคล ดGานสถานท่ี ดGานสื่อวัสดุดGาน
งบประมาณ ผลการวิจัย พบว.า 1. ดGานบุคคล พบว.า นักศึกษามีความพึงพอใจดGานบุคคลอยู.ในระดับ
มาก และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต.อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย$ทุกขGออยู.ใน
ระดับมากเช.นเดียวกัน โดยท้ังสองดGานน้ีจะมีความสอดคลGองกันคือวุฒิการศึกษาของอาจารย$ผูGสอนนํา
จะส.งผลใหGอาจารย$มีความรูGเร่ืองเทคนิควิธีการสอนและดําเนินการสอนตามกระบวนการท่ีดีไดGแก.มี
การช้ีแจงแผนการสอน อธิบายจุดประสงค$การเรียนและเกณฑ$การวัดผลประเมินผลใหGนักศึกษาทราบ 
มีเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมกับเน้ือหารวมท้ังพึงพอใจใน
บุคลิกของอาจารย$ผูGสอน 2. ดGานสถานท่ี พบว.า นักศึกษามีความพึงพอใจดGานสถานท่ีในภาพรวมอยู.
ในระดับ ปานกลาง นักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจมากกับสถานท่ีต้ังของอาคาร และจํานวนเกGาอ้ีใน
หGองเรียนส.วนความพึงพอใจท่ีมีต.อโรงฝQกงาน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับตํ่า3. ดGานสื่อวัสดุ 
พบว.า นักศึกษามีความพึงพอใจดGานสื่อวัสดุอยู.ในระดับปานกลาง สิ่งท่ีนักศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ความทันสมัยของสื่อท่ีใชGสอน ส.วนท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในลําดับสุดทGายคือ ความเพียงพอของ
เคร่ืองจักรต.อจํานวนนักศึกษา 4. ดGานงบประมาณ พบว.า นักศึกษามีความพึงพอใจดGานงบประมาณ
ทุกขGออยู.ในระดับปานกลาง ระดับความพึงพอใจระดับท่ีตํ่าท่ีสุด ไดGแก. การแจGงรายละเอียดของยอด
งบประมาณต.างๆ ต.อนักศึกษา 
   วิรัตน$ เศรษฐสภาพร (2549, บทคัดย.อ) ไดGศึกษา ความพึงพอใจต.อการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีปU
การศึกษา 2549 ใน 3 ดGาน ไดGแก. 1) ดGานการเตรียมความพรGอมของครู 2) ดGานการจัดประสบการณ$
การเรียนใหGแก.ผูGเรียน และ 3) ดGานการบริการท่ัวไป ผลการศึกษาวิจัย พบว.า ดGานท่ี 1 การเตรียม
ความพรGอมของครู ค.าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม อยู.ในระดับมาก (ค.าเฉลี่ย 4.10) เม่ือแยกเปOน
ประเด็นสําคัญตามลําดับ พบว.า ครูสามารถตอบคําถามเก่ียวกับการในหGองเรียนไดGเปOนอย.างดี 
(ค.าเฉลี่ย 4.25) ครูใหGคําแนะนํา ปรึกษา และช.วยเหลือในเร่ืองต.างๆไดG (ค.าเฉลี่ย 4.11) ครูเขGาและ
ออกจากหGองเรียนตรงต.อเวลา (ค.า เฉลี่ย 4.07) และครูมีการเตรียมความพรGอมสําหรับการสอน 
(ค.าเฉลี่ย 4.00)ดGานท่ี 2 ดGานการจัดประสบการณ$การเรียนใหGแก.ผูGเรียน ค.าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ภาพรวม อยู.ในระดับมาก (ค.าเฉลี่ย 3.85) เม่ือแยกเปOนประเด็นสําคัญตามลําดับ พบว.า ค.าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ครูส.งเสริมใหGมีโอกาสฝQกการทํางานเปOนทีม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ (ค.าเฉลี่ย4.09) 
รองลงมาคือ ครูจัดประสบการณ$การเรียนรูGใหGผูGเรียนเช่ือมโยงหรือประยุกต$ใชGสิ่งท่ีเรียนในชีวิตจริง 
(ค.าเฉลี่ย 3.87) และมีค.าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูใหGโอกาสกับผูGเรียนในการกําหนดเป�าหมายการเรียนและ
วางแผนการจัดประสบการณ$การเรียนรูG มีความพึงพอใจอยู.ในระดับมาก (ค.าเฉลี่ย 3.76) ดGานท่ี 3 
ดGานการบริการท่ัวไปของสาขางาน ค.าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม อยู.ในระดับพึงพอใจปานกลาง 
(ค.าเฉลี่ย 3.48) เม่ือแยกเปOนประเด็นสําคัญ พบว.า มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ครูมีการแนะนํา
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การวางตัวตลอดจน กฎ ระเบียบ ในแผนกวิชา ครูแสดงความรูGสึกเปOนกัลยาณมิตรกับนักเรียน
นักศึกษาในสาขางาน ครู มีการจัดเคร่ืองมือ อุปกรณ$ ท่ีจําเปOนต.อวิชาชีพมีความเหมาะสม ภายใน
หGองเรียนมีโต�ะ เกGาอ้ี เพียงพอต.อจํานวนผูGเรียน การจัดสิ่งแวดลGอมและการจัดบรรยากาศการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ มีบอร$ดสําหรับการติดข.าวสาร
ประชาสัมพันธ$ ครู มีการจัดเคร่ืองมือ อุปกรณ$ ท่ีจําเปOนต.อวิชาชีพมีความเพียงพอ จัดพ้ืนท่ีในการฝQก
ภาคปฏิบัติเหมาะสมกับจํานวน ผูGเรียน มีการจัดวางถังขยะในตําแหน.งท่ีเหมาะสม มีการติดต้ังตูGยา
และอุปกรณ$อย.างเพียงพอภายในสาขาวิชา และมีหGองนํ้าหGองสGวมท่ีมีความสะอาด เพียงพอและ
เหมาะสม 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
   ประชากรท่ีใชGในการวิจัย ไดGแก. นักศึกษาชาวจีนท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปU การศึกษา 2562 ประกอบดGวย นักศึกษา
ชาวจีน จํานวน 18 คน ผูGบริหาร คณาจารย$ จํานวน 13 คนรวมท้ังสิ้นจํานวน 31 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย มีดังน้ี 
    เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย เปOนแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาชาวจีนท่ีมีต.อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางค
ศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปUการศึกษา 2562 โดยแบ.งแบบสอบถามออกเปOน 3 ตอน คือ     
    ตอนท่ี 1 เปOนแบบสอบถามขGอมูลสถานภาพท่ัวไป ไดGแก. เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา  
ช้ันปU มีลักษณะเปOนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   
    ตอนท่ี 2 เปOนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต.อการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปOนแบบสอบถาม
แบบมาตราส.วนประมาณค.า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร$ท (Likert) ประกอบดGวยขGอคําถามตาม
หัวขGอดังน้ี 1. ดGานรายวิชาในหลักสูตร 2. ดGานผูGสอน  3. ดGานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 4. ดGานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  5. ดGานปcจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
   ตอนท่ี 3 ขGอเสนอแนะอ่ืนๆ เปOนแบบสอบถามแบบปลายเป}ด  
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
    ผูGวิจัยไดGดําเนินการส.งแบบสอบถามใหGกับผูGบริหาร คณาจารย$และนักศึกษาชาวจีน  หลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปUการศึกษา 2562 จํานวน 
31 ฉบับ และไดGรับกลับคืนมาจํานวน 31 ฉบับ มีความถูกตGอง ดังน้ันคิดเปOนรGอยละ 100 
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วิธีการวิเคราะห�ข�อมูล 
 นําขGอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดGมาทําการวิเคราะห$ดGวยคอมพิวเตอร$โปรแกรมสําเร็จรูปโดยทําการ
วิเคราะห$ ตามลําดับ ดังน้ี 
    1. วิเคราะห$ขGอมูลตอนท่ี 1 ขGอมูลสถานภาพท่ัวไป ไดGแก. เพศ ระดับการศึกษาสาขาวิชา ช้ัน
ปU ดGวยการวิเคราะห$ค.าความถ่ีและรGอยละ 
     2. วิเคราะห$ขGอมูลตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูGบริหาร คณาจารย$และนักศึกษาชาวจีนท่ีมีต.อ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีปUการศึกษา 2562 ในดGานต.างๆ ดGวยการวิเคราะห$ค.าเฉลี่ย (Mean) และค.าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และนําค.ามาเทียบกับเกณฑ$ 

  
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว.า ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต.อการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท้ัง 5ดGาน มี
ค.าเฉลี่ยความพึงพอใจ ในระดับ ดี เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจีนต.อหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในแต.ละดGานแลGว โดยใชGแบบ
สัมภาษณ$และแบบสอบถาม ท่ีมีมาตราส.วน 5 ระดับ วิเคราะห$ขGอมูลโดยการหาค.าความถ่ี ค.ารGอยละ 
ค.าเฉลี่ย และค.าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมมีความต.างกันอย.างมีนัยทางสถิตท่ีระดับ 0.01 
ส.วนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีท่ีมุ.งต.อการพัฒนานักศึกษาจีนในดGานคุณลักษณะของนักศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีแนวทางการ
พัฒนานักศึกษาสรุป 8 ดGานคือ 1. การพัฒนาทางสติปcญญา 2.การพัฒนาอาชีพ 3. การพัฒนาอารมณ$
และการควบคุมอารมณ$ 4. การพัฒนาทักษะทางสังคม 5. การพัฒนาความเปOนตัวของตัวเอง 6. การ
พัฒนาคุณธรรม 7. การพัฒนาทัศนคติ และ8. การพัฒนาการจัดการ  

 
อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของนักศึกษาชาวจีนต.อการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดุ
ริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท้ัง 5ดGาน มีค.าเฉลี่ยความพึง
พอใจ ในระดับ ดี ซึ่งสอดคลGองกับ วิรัตน$ เศรษฐสภาพร (2549, บทคัดย.อ) ไดGศึกษา ความพึงพอใจ
ต.อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีปUการศึกษา 2549 ใน 3 ดGาน ไดGแก. 1) ดGานการเตรียมความพรGอมของครู 2) 
ดGานการจัดประสบการณ$การเรียนใหGแก.ผูGเรียน และ 3) ดGานการบริการท่ัวไป ผลการศึกษาวิจัย พบว.า 
ดGานท่ี 1 การเตรียมความพรGอมของครู ค.าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม อยู.ในระดับมาก พบว.า ครู
สามารถตอบคําถามเก่ียวกับการในหGองเรียนไดGเปOนอย.างดี ครูใหGคําแนะนํา ปรึกษา และช.วยเหลือใน
เร่ืองต.างๆไดG ครูเขGาและออกจากหGองเรียนตรงต.อเวลา และครูมีการเตรียมความพรGอมสําหรับการ
สอน  
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ข�อเสนอแนะ 
1. การใชGสื่อการเรียนการสอนผ.านระบบเครือข.ายอินเทอร$เน็ต วิชาการขับรGองเพลงไทย ตัว

นักศึกษาเองตGองมีความสนใจใฝ�รูGท่ีจะศึกษาคGนควGานอกเวลาและฝQกฝนดGวยตนเอง จึงจะทําใหGเกิดผล
สัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบใหGผูGเรียน เรียนรูGดGวยตนเอง ผูGสอนควรช้ีแจงและอธิบาย
เน้ือหาเน้ือหาสาระใหGผูGเรียนไดGรับรูG เพ่ือท่ีผูGเรียนจะไดGเรียนรูGดGวยตนเองไดGอย.างตรงประเด็นในเน้ือหา
สาระ 
 
บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2521). คู�มือการใช�หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521.

กรุงเทพมหานคร : ยูไนเต็ดโปรด๊ักช่ัน. 
กาญจนา เกียรติประวัติ. (2534). วิธีสอนท่ัวไปและทักษะการสอน. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช.

คณะศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2550).  
ชูศรี วงศ$รัตนะ.(2527). เทคนิคการใช�สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ$เจริญผล  
พวงรัตน$ ทวีรัตน$. (2530). การสร�างและพัฒนา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์. มหาวิทยาลัย ศรีนครินท

รวิโรฒ สํานักทดสอบทาง การศึกษาและจิตวิทยา. 
รัตนา พรมภาพ.(2551).ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมี ต�อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของ

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยนเรศวร ปTการศึกษา 2550.     
กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช.คณะ ศึกษาศาสตร$ มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2551).  

วิรัตน$ เศรษฐสถาพร. (2549). ความพึงพอใจต�อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิค    
จันทบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปTการศึกษา 
2549.จันทบุรี: งานวิจัยพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี 

อัญชลี พร้ิมพรายและคณะ. (2548). ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต�อคุณภาพการสอนและ    
ปEจจัยสนับสนุนการเรียนรู�ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. 

  
 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
233 

 

สื่อมัลติมีเดยีช�วยสอน เรื่อง การบันทึกโน�ตเบื้องต�นด�วยโปรแกรม Finale  
Constructing the Teaching Multimedia for  

Notating Using Finale Program 
 

กัมปนาท เกตุเหมือน, ณรงค$ศักด์ิ ศรีบรรดาศักด์ิวัชราภรณ$ 
 

บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือ 1) สรGางสื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGน

ดGวยโปรแกรม Finale ใหGมีประสิทธิภาพตามเกณฑ$ 80/80 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก.อนและหลังเม่ือเรียนดGวย สื่อมัลติมีเดียช.วยสอน ประชากรและกลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการ
วิจัยคือ นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร$ จํานวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัยประกอบดGวย 1)แผน
จัดการเรียนรูG 2) แบบประเมินผลสื่อมัลติมีเดีย และ 3) แบบทดสอบ วิเคราะห$ขGอมูลโดยใชGค.าเฉลี่ย 

( ) ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค.า t-test  
ผลการวิจัยพบว.า  
1. สื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale ท่ีผูGวิจัยสรGางข้ึน

มีประสิทธิภาพ 81.75/83.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ$ที่กําหนดไวG 80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดGวยสื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การบันทึก

โนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale หลังเรียนสูงกว.าก.อนเรียนอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
คําสําคัญ : สื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to construct the Teaching Multimedia 
for Notating Using Finale Program on basis of 80/80 efficiency criteria and 2) to 
compare students’ learning achievements before and after learning through the 
multimedia-assisted instruction. The sample group included 30 students in Faculty of 
Music. The research instruments were 1) lesson plan 2) assessment form of 
multimedia-assisted instruction and 3) achievement test. Data was statistically 

analyzed in percentage ( ), arithmetic mean (S.D.), standard deviation, and t-test. 
 The findings revealed as follows:  

1. The efficiency of the Teaching Multimedia for Notating Using Finale 
Program measured 81.75/83.00 which was higher than the criteria 80/80. 

2 . The students’ learning achievements before and after using the Teaching 
Multimedia for Notating Using Finale Program were significantly different (p<0.05). 
Keywords: Constructing the Teaching Multimedia for Notating Using Finale Program 



234 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

บทนํา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พุทธศักราช 2542 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 
การจัดการศึกษาตGองยึดหลักว.าผูGเรียนทุกคนมีความสามารถพัฒนาตนเองไดG และถือว.าผูGเรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตGองส.งเสริมใหGผูGเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ ผูGสอนจะเปOนผูGคอยอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน และใชGสื่อการเรียนการ
สอนพรGอมท้ังจัดแหล.งการเรียนรูGใหGผูGเรียนไดGศึกษาคGนควGางานดGวยตนเอง ผูGเรียนจะเปลี่ยนบทบาท
จากผูGฟcงมาเปOนการฝQกพูด ฝQกกระทํา ฝQกใชGความคิด ฝQกเสนอความคิดเห็น ฝQกทํางานร.วมกันเปOนหมู.
คณะ ฝQกแสวงหาความรูGดGวยตนเอง และมีความรับผิดชอบ โดยเร่ิมต้ังแต.ระดับช้ันประถมศึกษาเปOน
ตGนไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 20)  
 โลกไดGพัฒนามาสู.ยุคท่ีขGอมูลสาระในการเรียนรูGต.าง ๆ ไดGถูกปรับเปลี่ยนมาอยู.ในรูปแบบ
ดิจิตอล ในอดีตผูGเรียนตGองคGนควGาเน้ือหาจากตําราซึ่งยากแก.การพกพาในจํานวนมากดGวยขGอจํากัดใน
เร่ืองของนํ้าหนักและขนาดมาเปOนการพกพาในรูปแบบดิจิตอลโดยใชG Hard Drive ในการบันทึก ซึ่ง
สามารถบรรจุขGอมูลท่ีตGองการไดGเปOนจํานวนมากโดยมีคอมพิวเตอร$เปOนสื่อกลางในการประมวลผล  
 ปcจจุบันมีการนําคอมพิวเตอร$มาใชGงานในวงการต.าง ๆ อย.างกวGางขวางรวมไปถึงวงการ
การศึกษา ท่ีมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร$มาใชGสรGางสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
เน่ืองจากสื่อท่ีสรGางข้ึนน้ีสามารถตอบสนองความแตกต.างของผูGเรียนไดGเปOนอย.างดี สามารถเลือกเวลา 
สถานท่ีเรียน เน้ือหา และรูปแบบการเรียนไดGอย.างอิสระ ตามความเหมาะสมของผูGเรียนแต.ละคน 
(ไพโรจน$ ตีรณธนากุล และคณะ, 2554)  
 สื่อการสอนเปOนส.วนหน่ึงของเทคโนโลยีการศึกษาท่ีนิยมนํามาใชGในกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนในปcจจุบัน สื่อการสอนเปOนตัวกลางท่ีช.วยใหGการสื่อสารระหว.างผูGสอนและผูGเรียนดําเนิน
ไปไดGอย.างมีประสิทธิภาพ ทําใหGผูGเรียนมีความเขGาใจความหมายของเน้ือหาบทเรียนไดGตรงกับท่ีผูGสอน
ตGองการ (กิดานันท$ มลิทอง, 2548 : 89) 
 สื่อประเภทมัลติมีเดีย (Multimedia) เปOนสื่อชนิดหน่ึงท่ีไดGรับความนิยมใชGงานกันอย.าง
แพร.หลาย เพราะมีการนําองค$ประกอบของสื่อชนิดต.าง ๆ มาผสมผสานเขGาดGวยกัน ไดGแก. ขGอความ 
(Text) ภาพน่ิง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน$ (Video) โดยผ.าน
กระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร$ เพ่ือสื่อความหมายจากผูGใชGไดGอย.างมีปฏิสัมพันธ$ (Interactive 
multimedia) ประโยชน$ที่จะไดGรับจากการนํามัลติมีเดียมาประยุกต$ใชG คือ ง.ายต.อการใชGงาน สัมผัสไดG
ถึงความรูGสึก สรGางเสริมประสบการณ$ เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรูG เขGาใจเน้ือหามากย่ิงข้ึน 
คุGมค.าในการลงทุน และเพ่ิมประสิทธิผลในการเรียนรูG (ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ, 2546 : 8-13)  
 สื่อมัลติมีเดีย คือ การใชGคอมพิวเตอร$ร.วมกับโปรแกรมซอฟต$แวร$ในการสื่อความหมายโดย
การผสมผสานสื่อหลายชนิด เช.น ขGอความ กราฟ}ก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง 
(Sound) และวีดิทัศน$ (Video) เปOนตGน และถGาผูGใชGสามารถท่ีจะควบคุมสื่อใหGนําเสนอออกมาตาม
ตGองการไดGจะเรียกว.า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ$ (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธ$ของผูGใชG
สามารถจะกระทําไดGโดยผ.านทางคีย$บอร$ด (Keyboard) เมาส$ (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เปOนตGน 
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การใชGสื่อมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ$ก็เพ่ือช.วยใหGผูGใชGสามารถเรียนรูGหรือทํากิจกรรม รวมถึงดูสื่อ
ต.าง ๆ ดGวยตนเองไดG สื่อต.าง ๆ ท่ีนํามารวมไวGในสื่อมัลติมีเดีย เช.น ภาพ เสียง วีดิทัศน$ จะช.วยใหGเกิด
ความหลากหลายในการใชGคอมพิวเตอร$อันเปOนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร$ในแนวทางใหม.ท่ีทําใหGการใชG
คอมพิวเตอร$น.าสนใจ และเรGาความสนใจ เพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนรูGมากย่ิงข้ึน (ถาวร สายสืบ, 
2561: ออนไลน$)  
 การเรียนรูGผ.านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ$จะช.วยกระตุGนใหGผูGเรียนไดGคิดคGน สืบคGน รูGจัก
สรGางและกําหนดรูปแบบการเรียนท่ีสอดคลGองกับความสนใจและความสามารถของตนเอง ซึ่งแนวคิด
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูGน้ีสอดรับกับแนวคิดของนักจิตวิทยาท่ีเช่ือว.า หากผูGเรียน
ไดGรับประสบการณ$และสภาพแวดลGอมท่ีมีคุณค.า ผูGเรียนจะสามารถสรGางความรูGและความเขGาใจดGวย
ตนเองไดG (กรมวิชาการ, 2544 : 3)  
 ในการเรียนสาขาวิชาดนตรีในเร่ืองของการบันทึกโนGตไม.ว.าจะเปOนการบันทึกเพ่ืองาน
สรGางสรรค$หรือเพ่ือการฝQกซGอม ไดGมีผูGพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร$เปOนเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก
ช.วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและง.ายต.อการแกGไข โปรแกรม Finale เปOนอีกโปรแกรมท่ีไดGรับ
ความนิยมอย.างแพร.หลายในระดับสากล มีระบบการบันทึกโนGตท่ีหลากหลายและง.ายต.อการใชGงาน 
ผูGวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนรูGมากนGอยเพียงใด 
และเปOนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเพ่ือประโยชน$ในการเรียนการสอนต.อไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือสรGางสื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale 
 2. เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนดGวยสื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีใชGแผนการทดลองแบบกลุ.มเดียวสอบก.อนและหลัง (One-Group Pretest- 
Posttest Design) โดยทําการทดสอบก.อนการทดลอง จากน้ันทําการทดลองดGวยการใหGนักเรียนท่ี 
เปOนกลุ.มตัวอย.างเรียนดGวยสื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การ
บันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale ท่ีผูGวิจัยสรGางข้ึน โดยมีแบบแผนการทดลองดังน้ี 
 

ทดสอบก.อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

 
T1 คือ การทดสอบก.อนเรียน 

 X คือ การเรียนดGวยสื่อมัลติมีเดีย 
T2 คือ การทดสอบหลังเรียน 
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ข้ันตอนการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือออกแบบโครงสรGางและเน้ือหา ของสื่อ
มัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale 

2. ศึกษาคGนควGาเน้ือหาเก่ียวกับการใชGโปรแกรม Finale 
3. กําหนดเน้ือหาของการบันทึกโนGตดGวยโปรแกรม Finale โดยแบ.งเปOนตอนดังน้ี 

3.1 การต้ังค.าและกําหนดรูปแบบหนGากระดาษก.อนการบันทึก 
3.2 พ้ืนท่ีการทํางานและเคร่ืองมือ 

 3.2.1 พ้ืนท่ีทํางานต.าง ๆ  
 3.2.2 เคร่ืองมือ 
 3.3.7 แผงความคุม 
 3.3 เคร่ืองหมายทางดนตรี 
 3.4 การใส.อักษรและสัญลักษณ$  
 3.5 การ Export 

 4. กําหนดโครงสรGางสื่อมัลติมีเดีย 
4.1 โครงสรGางสื่อมัลติมีเดีย 
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 5. สรGางแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก มีตัวเลือกท่ีถูกเพียงขGอเดียว โดยคําถาม
เก่ียวขGองกับเน้ือหาของ สื่อมัลติมีเดียช.วยสอน เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale จํานวน 
60 ขGอ 
 6. สรGางแบบฝQกหัดแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก มีตัวเลือกท่ีถูกเพียงขGอเดียว โดยคําถามเก่ียวขGอง
กับเน้ือหาของ สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale จํานวน 60 ขGอ 
 7. แบบประเมินรูบริค หลังเรียน 
 8. เสนอผูGเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือและนําผลไปปรับปรุงแกGไขใหGสมบูรณ$ 
 9. สรGางสื่อช.วยสอนและแบบประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียตามคําแนะนําของผูGเช่ียวชาญดGาน
เน้ือหาและมัลติมีเดีย 
 10. นําสื่อมัลติมีเดียท่ีไดGไปทดลองใชGกับนักศึกษาจํานวน 20 คน ประเมินผล 
 11. นําสื่อมัลติมีเดียไปทดลองใชGกับกลุ.มตัวอย.างจํานวน 20 คน และนําขGอมูลมาวิเคราะห$สรุป
ผลการวิจัย 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชGในการวิจัยคร้ังน้ีเปOนนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาค
เรียนท่ี 2 ปUการศึกษา 2561 จํานวนท้ังหมด 40 คน 
 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยคร้ังนี้ ได�แก� 
 นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปUการศึกษา 2561 
จํานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งแบ.งออกเปOน 2 กลุ.ม ดังน้ี 
 กลุ.มท่ี 1 กลุ.มพัฒนาเคร่ืองมือ 
 กลุ.มทดลองรายกลุ.มขนาดเล็ก เปOนนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จํานวน 20 คน 
 กลุ.มท่ี 2 กลุ.มตัวอย.าง 
 กลุ.มตัวอย.าง เปOนนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจํานวน 20 คน 
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผูGวิจัยไดGนําสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale มาทดลอง ใชGเวลา
ในการทดลองท้ังหมด 8 สัปดาห$ โดยใชGนักศึกษาจํานวนท้ังหมด 20 คน ในการทดลอง มีการ
ประเมินผลการเรียนรูGก.อนเรียน ระหว.างเรียน และหลังเรียน โดยผูGวิจัยมีขั้นตอนดังต.อไปน้ี 

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบก.อนเรียน เพ่ือทําการประเมินความสามารถของนักศึกษาก.อนใชG
สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale  

2. ผูG วิจัยมอบสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale ใหGแก.
นักศึกษาเพ่ือศึกษาดGวยตนเอง 
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3. เม่ือจบแต.ละบทเรียนใหGนักศึกษาทําแบบทดสอบระหว.างเรียน 
4. เม่ือครบทุกบทเรียน ใหGนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยกําหนดเกณฑ$การประเมิน

แบบรูบริค 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 1. ผูGวิจัยนําขGอมูลท่ีไดGจากการวิจัยในคร้ังน้ีมาวิเคราะห$ โดยกําหนดเกณฑ$ประสิทธิภาพของ
สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale ไวGท่ี 80/80 โดยใชGสูตรคํานวน
ค.าเฉลี่ยรGอยละ 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก.อนเรียนและหลังเรียนดGวยสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การ
บันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม 
Finale มีค.าเท.ากับ 81.75/83.00 สูงกว.าเกณฑ$ท่ีกําหนดไวGคือ 80/80 สรุปไดGว.าสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง 
การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale มีค.าตามเกณฑ$ที่กําหนดไวG 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก.อนเรียนและหลังเรียนของผูGเรียนหลังใชGสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง 
การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale สรุปไดGว.าหลังเรียนสูงกว.าก.อนเรียน โดยมีค.าเฉลี่ยก.อน
เรียน 21.70 หลังเรียน 49.05 อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 

จากการท่ีผูGวิจัยนําสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale ทดลอง
ใชGกับกลุ.มทดลองแลGว ผูGวิจัยสามารถอภิปรายผลไดGดังน้ี 

1. ผลการวิจัยพบว.า ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวย
โปรแกรม Finale ท่ีผูGวิจัยสรGางข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.46/83.06 เปOนไปตามเกณฑ$ท่ีต้ังสมมติฐานไวG
คือ 80/80 แสดงใหG  เห็นว.าสื่อมัลติมีเดียช.วยสอนมีประสิทธิภาพ ทําใหGผูGเรียนเกิดการเรียนรูGไดGจริง
สอดคลGองกับงานวิจัยของ  ยอดธง ริยะบุตร (2557) ไดGพัฒนาการบทเรียนคอมพิวเตอร$ช.วยสอน
มัลติมีเดีย กลุ.มสาระการเรียนรูGภาษาต.างประเทศ เร่ือง การอ.านเพ่ือความเขGาใจ ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 2 
พบว.าบทเรียนคอมพิวเตอร$ช.วยสอนมัลติมีเดีย กลุ.มสาระการเรียนรูGภาษาต.างประเทศ เร่ือง การอ.านเพ่ือ
ความเขGาใจ ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 2 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเท.ากับ 86.59/84.53 สูงกว.าเกณ 80/80 
ท่ีต้ังไวG เจตคติของผูGเรียนมีต.อการเรียนการสอนดGวยบทเรียนคอมพิวเตอร$ช.วยสอนมัลติมีเดีย กลุ.มสาระ
การเรียนรูGภาษาต.างประเทศ เร่ือง การอ.านเพ่ือความเขGาใจ ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 2 อยู.ในระดับมากผล
การศึกษาคGนควGาทําใหGพบว.าบทเรียนคอมพิวเตอร$ช.วยสอนมัลติมี เดีย กลุ.มสาระการเรียนรูG
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ภาษาต.างประเทศ เร่ือง การอ.านเพ่ือความเขGาใจ ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 2 มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชG
สอนใหGผูGเรียนเกิดการเรียนรูGตามวัตถุประสงค$ไดGเปOนอย.างดีย่ิง 

2. การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูGเรียนท่ีเรียนดGวยสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การ
บันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนโดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว.าคะแนนเฉลี่ยก.อนเรียน ดGวยเหตุน้ีเพราะผูGวิจัย ไดGมีการออกแบบเหมาะสมกับผูGเรียนจากผลการวิจัย 
สอดคลGองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไวGและสอดคลGองกับงานวิจัยของ สิทธิชัย ไตรโยธี (2555) ไดGทํา
การวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร$ช.วยสอนมัลติมีเดีย กลุ.มสาระการเรียนรูGวิทยาศาสตร$ เร่ือง 
ปรากฏการณ$ทางลมฟ�าอากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 1 ผลวิจัยพบว.าบทเรียนคอมพิวเตอร$ช.วยสอน
มัลติมีเดีย กลุ.มสาระการเรียนรูGวิทยาศาสตร$ เร่ือง ปรากฏการณ$ทางลมฟ�าอากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปUท่ี 1 มี
ประสิทธิภาพเท.ากับ 84.30/83.80 มีค.าเฉลี่ยของคะแนน หลังการทดลองสูงกว.าก.อนการทดลอง อย.างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจต.อบทเรียนคอมพิวเตอร$ช.วยสอนมัลติมีเดีย กลุ.ม
สาระการเรียนรูGวิทยาศาสตร$ เร่ือง ปรากฏการณ$ทางลมฟ�าอากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปUที่ 1 อยู.ในระดับมาก 
 สรุปไดGว.า สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง การบันทึกโนGตเบ้ืองตGนดGวยโปรแกรม Finale ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ$มาตรฐาน 80/80 มาใชGในการเรียนการสอนมีผลทําใหGผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูGเรียน
สูงข้ึนสามารถนําไปใชGประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขGองไดG  
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
ควรแนะนําวิธีการเรียน และการใชGคอมพิวเตอร$ ก.อนท่ีจะใหGผูGเรียนเรียนดGวยตนเอง และ

คอยดูแลอย.างใกลGชิด เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
ข�อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต�อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  
2. ควรมีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียช.วยสอน ตามแนวทฤษฎีอ่ืน ๆ และ ในรายวิชาอ่ืนเพ่ือเปOน

การขยายแหล.งความรูG  
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สภาพปEญหาและการแก�ไขการจัดการห�องเก็บเครื่องดนตรี คณะดุริยางคศาสตร� 
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Condition and Problems Solving of the Musical Instruments Storage 
Room, Faculty of Music, Bangkokthonburi University 

 
ศักด์ิสิทธ์ิ สมิทธิธรรม 
Saksit smithitam 

คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุ.งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปcญหาและการแกGไขการจัดการหGองเก็บเคร่ือง

ดนตรี โดยศึกษาการปฏิบัติงาน 3 ดGาน คือ ดGานการจัดหาและจัดซ.อมเคร่ืองดนตรี, ดGานการ
บํารุงรักษาเร่ืองดนตรี และดGานการเบิก-ยืมเคร่ืองดนตรี และเพ่ือศึกษาแนวทางการแกGไขการจัดการ
หGองเก็บเคร่ืองดนตรี ผูGวิจัยใชGการลงภาคสนาม เปOนระยะเวลา 3 เดือน ดGวยการศึกษากับกลุ.ม
ประชากร คือ ผูGใชGบริการหGองเก็บเคร่ืองดนตรี จํานวน 135 คน แบ.งเปOน กลุ.มนักศึกษา และ กลุ.ม
เจGาหนGาท่ีและคณาจารย$คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เคร่ืองมือท่ีใชGเก็บรวบรวม
ขGอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห$ขGอมูลโดยใชGค.าความถ่ี ค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ย ค.าส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห$เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว.า 
1. ปcญหาจากการปฏิบัติงาน 3 ดGาน โดยภาพรวมมีปcญหาอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เปOนรายดGานเรียงตามลําดับไดGดังน้ี 1) สภาพปcญหาระดับมาก คือ ดGานการจัดหาและจัดซ.อมเคร่ือง
ดนตรี ไดGแก. มีข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจGางท่ีมากเกินไป และมีกลไกเง่ือนไขจากผูGบริหารมหาวิทยาลัย
มากเกินไป 2) สภาพปcญหาระดับกลาง คือ ดGานการบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี ไดGแก. ผูGปฏิบัติงานดูแล
หGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีไม.มีทักษะในการดูแลอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี และขาดกลไกแผนการดูแลรักษา
อย.างเปOนระบบ 3) สภาพปcญหาระดับนGอย คือ ดGานการเบิก-ยืมเคร่ืองดนตรี ไดGแก. ไม.มีเจGาหนGาท่ี
ปฏิบัติงานตําแหน.งดูแลหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีท่ีชัดเจน ทําใหGเกิดการเคลื่อนยGายอุปกรณ$ดนตรีโดย
ไม.แจGงผูGรับผิดชอบ ทําใหGเกิดการสูญหาย 

2. ผูGวิจัยลงภาคสนามไดGขGอแกGไขการจัดการสภาพปcญหาของหGองเก็บเคร่ืองดนตรี เพ่ือ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน คือ 1) ดGานการจัดหาและจัดซ.อมเคร่ืองดนตรี ควรลดข้ันตอนการ
จัดซื้อจัดจGาง ลดกระบวนการดําเนินงานดGานเอกสาร หน.วยงานควรมีแผนการจัดซื้อจัดจGางใหGชัดเจน 
และทําความเขGาใจกับฝ�ายบริหารถึงความจําเปOนในงบจัดซื้อและจัดซ.อมเคร่ืองดนตรี 2) ดGานการ
บํารุงรักษาเร่ืองดนตรี ควรนําระบบบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส.วนร.วม (Total Productive 
Maintenance หรือTPM) มาประยุกต$ใชGกับหGองเก็บอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี รวมถึงจัดอบรมงานดGาน
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พัสดุแก.เจGาหนGาประจําหGองเก็บเคร่ืองดนตรีใหม. 3) ดGานการเบิก-ยืมเคร่ืองดนตรี ควรมีแนวปฏิบัติ
และมีสมุดเอกสารท่ีระบุเวลาในการเบิก-ยืม-คืนอุปกรณ$ดนตรีใหGชัดเจน และมีระเบียบปฏิบัติใหG
ผูGใชGเคร่ืองดนตรี แจGงเจGาหนGาท่ีเปOนลายลักษณ$อักษรเม่ือมีการเคลื่อนยGายอุปกรณ$ดนตรี ไม.ควรเปลี่ยน
เจGาหนGาท่ีบ.อย หรือไม.มีเจGาหนGาท่ีประจําหGองเก็บเคร่ืองดนตรีเปOนระยะเวลานาน  
คําสําคัญ: หGองเก็บเคร่ืองดนตรี, ปcญหา, การจัดการ 
 

Abatract 
This research aims to understand various problems of the instrument storage 

room and finds the solutions. There are 3 activities of the instrument storage room 
under the scope this research. Such activities are 1. instrument procurement 2. 
instrument maintenance 3. instrument lending.  

There are two methodologies in use in this research. The first is 3 months 
fieldwork research. The second is survey research which the researcher collected the 
data to analyze statistically. The population of this research is 135 people which 
consists of students, staffs, and faculties of the Faculty of Music, Bangkok Thonburi 
University. 

The research found that: 
1. The overall situation of the problem of the 3 instrument storage room 

activities is considered moderate. The ranking of the severity of the problem are as 
follows. The instrument procurement problem is the most severe since there are too 
many procedures in procurement which lots of them also require the university 
management’s approval to proceed. The instrument maintenance problem is 
moderate since the staffs at the music instrument storage room lack the skill to 
maintain the instruments in proper condition and the room is also deprived of any 
systematic maintenance plan. Finally, the instrument lending problem is the least 
serious of all since it only lacks the staff that is responsible for lending the 
instrument, so some lendings are not properly recorded which results in the loss of 
some instruments. 

2. From the fieldwork research, the researcher’s solutions to the instrument 
storage room problem are as follows: 1.For the instrument procurement activity, the 
processs and paperworks for each procurement should be reduced. The instrument 
storage room should also have a proper procurement plan and have some 
discussions with the university management about the necessity of the procurement 
budget. 2. For the instrument maintenance, Total Productive Maintenance (TPM) 
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should be applied. The proper training should also be provided to the room’s staffs 
for the better understanding of how to maintain each instrument. 3. For the 
instrument lending, the guideline should be provided along with the proper 
recording method of instrument lending and returning. There should be also 
regulations about the proper usage of the instrument lent. Finally, the room should 
always have at least one staff responsible for instrument lending at a particular time.  
Keywords: Instrument Storage Room, Problem, Management 
 
ความเปCนมาและความสําคัญของปEญหา 

ในปcจจุบันสถานประกอบการดGานการศึกษาทางดนตรี มีอยู.ในประเทศไทยเปOนจํานวนมาก 
โดยสถานประกอบการเหล.าน้ีจะมีอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีเอาไวGใน นักเรียน/นักศึกษา ไดGเบิกยืมไปใชG ไม.
ว.าจะเปOนการเบิกยืมระยะยาว หรือระยะสั้น เปOนรายวัน ก็ตาม ต.างตGองมี หGองสําหรับจัดเก็บ และ
เบิกจ.าย เปOนสัดส.วน ในลักษณะของคลังพัสดุหรือ สโตร$ สําหรับเคร่ืองดนตรี และอุปกรณ$ดนตรี โดย
นอกจากวัตถุประสงค$ของหGองหGองคลังพัสดุ หรือ สโตร$ จะมีหนGาท่ีใชGเก็บเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ$
ต.างๆ แลGว ยังตGองมีการดูแลรักษาถือเปOนสิ่งท่ีเคร่ืองดนตรีตGองการอย.างสมํ่าเสมอ เพราะถGาเคร่ือง
ดนตรีขาดการดูแลรักษา เคร่ืองดนตรีน้ันก็จะไม.สามารถทําหนGาท่ีไดGอย.างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง
การท่ีเคร่ืองดนตรีไดGรับการตรวจเช็คอย.างสมํ่าเสมอคือสิ่งท่ีทําใหGอุปกรณ$อะไหล.ภายในเคร่ืองดนตรีมี
สภาพท่ีพรGอมใชGงาน หรือ ถGามีอุปกรณ$อะไหล.ส.วนใดสึกหรอผูGใชGเคร่ืองหรือเจGาหนGาท่ีที่มีส.วนเก่ียวขGอง
จะไดGทราบถึงสาเหตุและดําเนินการแกGไขอย.างเหมาะสม โดยกิจกรรมในการควบคุมการเบิกจ.าย
เคร่ืองดนตรีน้ีจะเก่ียวขGองกับการคัดแยกเคร่ืองดนตรี, การคัดเลือก, การติดป�าย และท่ีสําคัญและเปOน
หัวใจ คือ การควบคุมทางดGานเอกสาร ท้ังท่ีเก่ียวกับรายงาน (Status) การเคลื่อนไหว การรับและการ
เบิก-จ.าย ท่ีเรียกว.า Inventory Report และการควบคุมทางบัญชี 

สําหรับคณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีหGองเก็บเคร่ืองดนตรีจํานวน 1 
หGอง ปcจจุบันต้ังอยู.ท่ี อาคาร 11 หGอง 11201 ในปcจจุบันมีอาจารย$/บุคลากรและนักศึกษาของคณะดุริ
ยางคศาสตร$เขGามาใชGบริการเบิก-ยืมคืนอุปกรณ$ จํานวนมาก โดยทางคณะไดGใหGความสําคัญเก่ียวกับ
การบริหารงานหGองเก็บเคร่ืองดนตรี โดยยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม สําหรับการบริหารงานหGองเก็บเคร่ืองดนตรีของคณะฯ เพ่ือใหGเกิดความคล.องตัว
ในการบริหารจัดการงานในดGานอ่ืนๆ เพราะงานพัสดุสําหรับหGองเก็บเคร่ืองดนตรีเปOนปcจจัยสําคัญใน
การสนับสนุน การบริหารงานในดGานดนตรีของคณะดุริยางคศาสตร$ใหGสามารถดําเนินงานไปดGวยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ชัยชนะ กาญจนอักษร (2548) ไดGกล.าวว.า การบริหารงาน
พัสดุในสถานศึกษา เปOนสิ่งจําเปOนอย.างย่ิง เพราะพัสดุเปOนเคร่ืองช.วยอํานวยความสะดวกในการ
บริหารงานภายในสถานศึกษาใหGมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน แต.ในการปฏิบัติงานจริงก็มักจะมีปcญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานเก่ียวกับงานพัสดุอยู.มาก ทางผูGบริหารสถานศึกษาจะตGองใหG
ความสําคัญในการบริหารงานพัสดุเพ่ือใหGปcญหาท่ีจะเกิดข้ึนน้ันเกิดนGอยท่ีสุด 
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จากการสัมภาษณ$คณบดีคณะดุริยางคศาสตร$ พบว.า ปcญหาหน่ึงในการบริหารงานหGองเก็บ
เคร่ืองดนตรี คณะดุริยางคศาสตร$ เกิดจาก ขาดบุคลากรทํางานประจําหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี และ
ข้ันตอนการดําเนินงานและกระบวนการบริหารงานพัสดุท่ีขาดประสิทธิภาพ จึงก.อใหGเกิดปcญหาอ่ืน
ตามมา เช.น ปcญหาการขาดสํารวจขGอมูลความตGองการใชGอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีของผูGใชGจริง ทําใหGการ
ไดGมาของขGอมูลเคร่ืองดนตรีไม.ตรงตามความตGองการใชGงาน ปcญหาการจัดหาอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีไม.
เปOนไปตามแผนท่ีกําหนด ทําใหGงบประมาณท่ีต้ังมีไม.เพียงพอ ปcญหาการลงบัญชีและทะเบียนคุมไม.
เปOนปcจจุบัน เน่ืองจากมีเคร่ืองดนตรีจํานวนมาก รวมถึงเจGาหนGาท่ีพัสดุยังขาดความรูGความเขGาใจใน
กฎระเบียบ ขGอบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานพัสดุอยู. 

จากการท่ีไดGทราบว.าในการบริหารงานหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี คณะดุริยางคศาสตร$ ยังมี
ปcญหาประกอบกับยังไม.มีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับปcญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน ของ
เจGาหนGาท่ีหGองเก็บเคร่ืองดนตรี ผูGวิจัยจึงสนใจศึกษาว.าผูGปฏิบัติงานในหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี มีปcญหา
ในการปฏิบัติงานอย.างไรบGาง และผูGปฏิบัติงานคิดว.ามีแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน และ
แกGปcญหาในปcญหาน้ันๆ อย.างไร ซึ่งสารสนเทศท่ีไดGจะเปOนประโยชน$อย.างย่ิงต.อคณะดุริยางคศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผูGท่ีเก่ียวขGอง สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดGเปOนแนวทางในการปรับปรุง
การบริหารงานหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี ใหGมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงค�ของการศึกษาค�นคว�า 

1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพและปcญหาของหGองเก็บเคร่ืองดนตรี 
2. เพ่ือหาขGอปฏิบัติที่ดี ในการจัดการสภาพและปcญหาของหGองเก็บเคร่ืองดนตรี 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูGวิจัยศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง นํามาเปOน
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือศึกษาปcญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีของผูGปฏิบัติงานในคณะดุริยางคศาสตร$ ดGวยการลงปฏิบัติ
ภาคสนาม โดยประเด็นท่ีศึกษา ไดGแก. ปcญหาการบริหารงานหGองเก็บเคร่ืองดนตรีของผูGปฏิบัติงาน 3 
ดGาน คือ ดGานการจัดหาและจัดซ.อมเคร่ืองดนตรี, ดGานการบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี และดGานการเบิก-
ยืมเคร่ืองดนตรี โดยดัดแปลงมาจากกรอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ 3 ดGาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยน้ัน ผูGวิจัยไดGดําเนินการในข้ันตอนต.างๆ ดังน้ี 
1. การกําหนดกลุ�มประชากร 

ประชากรท่ีศึกษา ไดGแก. นักศึกษาทุกคน ทุกระดับการศึกษา และคณาจารย$ทุกคน ใน
คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมประชากรท้ังสิ้น จํานวน 135 คน 
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2. การสร�างเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลคร้ังน้ี เปOนแบบสอบถาม ปลายป}ด และปลายเป}ด โดย

มีข้ันตอนการสรGางเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ คือ ผูGวิจัยกําหนดประเด็นปcญหาในการวิจัย
โดยดัดแปลงจากกรอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดGวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกGไขเพ่ิมเติม ตาม
แนวปฏิบัติงานพัสดุ 3 ดGาน ไดGแก. ดGานการจัดหาพัสดุ ดGานการควบคุมพัสดุ และดGานการจําหน.ายพัสดุ 
เปOนดGานการจัดหาและจัดซ.อมเคร่ืองดนตรี, ดGานการบํารุงรักษาเร่ืองดนตรี และดGานการเบิก-ยืมเคร่ือง
ดนตรี ซึ่งการกําหนดประเด็นปcญหาในการสรGางขGอคําถาม ผูGวิจัยไดGจากการลงภาคสนามปฏิบัติงานเปOน
เจGาหนGาท่ีหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีเปOนระยะเวลา 90 วัน จากน้ันนําปcญหาของการบริหารงานหGองจัดเก็บ
เคร่ืองดนตรีท่ีไดGจากการลงภาคสนามมาวิเคราะห$ สังเคราะห$ สรุปเปOนประเด็นปcญหาท่ีจะสรGางใน
แบบสอบถาม และกําหนดนิยามศัพท$เฉพาะใหGสอดคลGองกับประเด็นปcญหาท่ีสรุปไดGจากการลงภาคสนาม 
หลังจากสรGางขGอคําถามในแบบสอบถามใหGสอดคลGองกับคํานิยามศัพท$เฉพาะและแกGไขตามคําแนะนําของ
ผูGเช่ียวชาญ ผูGวิจัยนําแบบสอบถามเสนอใหGผูGเช่ียวชาญจํานวน 5 ท.าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) และนํามาหาค.าความสอดคลGองของขGอคาถามโดยวิเคราะห$หาค.า IOC (Item 
Objective Conguence Index) ซึ่งเกณฑ$การพิจารณาขGอคําถามท่ีใชGไดGคือ > .60 ไดGแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ$ 50 ขGอคําถาม จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลองใชGกับนักศึกษาทุกคน ทุกระดับการศึกษา 
เจGาหนGาท่ีและคณาจารย$ทุกคน ในคณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 135 คน เพ่ือ
หาค.าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยคํานวณหาค.าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดGค.าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท.ากับ .98 

3. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขGอมูล ผูGวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหGกับกลุ.มประชากร จํานวน 

135 ฉบับ และผูGวิจัยดําเนินการเก็บคืนดGวยตัวเอง โดยไดGรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 130 ฉบับ 
คิดเปOนรGอยละ 96.3 

4. การวิเคราะห�ข�อมูล 
ผูG วิ จัยวิเคราะห$ขGอมูลจากแบบสอบถามปลายป}ดโดยใชG โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร$ กล.าวคือ ขGอมูลท่ัวไป วิเคราะห$โดยใชGค.าความถ่ี และค.ารGอยละ ส.วนปcญหาการ

บริหารงานพัสดุของใชGงานหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีท้ัง 3 ดGาน ใชGค.าเฉลี่ย (Mean - μ) และค.าส.วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation - σ) และวิเคราะห$ขGอมูลจากแบบสอบถามปลายเป}ด โดย
การวิเคราะห$เน้ือหา แจกแจงความถ่ี และลงขGอสรุป 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยโดยสรุปพบว.า 
1. ปcญหาการบริหารงานหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรงเทพ

ธนบุรี โดยภาพรวมมีปcญหาอยู.ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปOนรายดGาน ไดGขGอคGนพบว.ามีปcญหา
อยู.ในระดับมาก ถึงระดับนGอย ซึ่งเรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยสูงไปตํ่า ดังน้ี  
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1) สภาพปcญหาระดับมา คือ ดGานการจัดหาและจัดซ.อมเคร่ืองดนตรี ไดGแก. มีข้ันตอนและ
กระบวนการในการจัดซื้อจัดจGางท่ีมากเกินไป และมีกลไกเง่ือนไขจากผูGบริหารมหาวิทยาลัยมากเกินไป 
ประกอบกับการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ$ดนตรีมีข้ันตอนท่ียุ.งยากทําใหGการจัดหาพัสดุทางอุปกรณ$
ดนตรี ดําเนินการไดGไม.ทันต.อการใชGงาน 

2) สภาพปcญหาระดับกลาง คือ ดGานการบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี ไดGแก. ผูGปฏิบัติงานดูแล
หGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีไม.มีทักษะในการดูแลเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ$ และขาดกลไกแผนการดูแล
รักษาอย.างเปOนระบบ อีกท้ังผูGปฏิบัติหนGาดูแลหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี โดยบางคร้ังเปOนนักศึกษา
ตรวจสอบอุปกรณ$ทางดนตรีขาดความจริงจังในการดําเนินการ ทําใหGไม.ทราบว.ามีพัสดุทางดนตรีชํารุด
หรือสูญหาย และสถานท่ีจัดเก็บพัสดุอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีท่ีเสื่อมสภาพรอจําหน.ายไม.เปOนสัดส.วนท่ี
ชัดเจน 

3) สภาพปcญหาระดับนGอย คือ ดGานการเบิก-ยืมเคร่ืองดนตรี ไดGแก. ไม.มีเจGาหนGาท่ี
ปฏิบัติงานตําแหน.งดูแลหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีท่ีชัดเจน ทําใหGเกิดการเคลื่อนยGายพัสดุโดยไม.แจGง
ผูGรับผิดชอบหรือผูGปฏิบัติงานพัสดุทําใหGเกิดการสูญหายของพัสดุ และผูGเบิก-ยืม ไม.นําเคร่ืองดนตรีมา
คืนตามกําหนด 

2. ผูGวิจัยไดGลงภาคสนามปฏิบัติงานดูแลหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีไดGปรึกษาผูGเช่ียวชาญใหG
ขGอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี คือ  

1) ดGานการจัดหาและจัดซ.อมเคร่ืองดนตรี ควรลดข้ันตอนการจัดซื้อจัดจGาง ลด
กระบวนการดําเนินงานดGานเอกสาร หน.วยงานควรมีแผนการจัดซื้อจัดจGางใหGชัดเจน หน.วยงานคณะดุ
ริยางคศาสตร$ควรมีแผนการจัดซื้อจัดจGางใหGชัดเจนและจัดซื้อพัสดุเท.าท่ีจําเปOนในแต.ละปUการศึกษา 
ลดระบบโปรแกรมการทํางานใหGนGอยลง รวมถึงควรจัดอบรมงานดGานการจัดการงานพัสดุแก.เจGาหนGาท่ี
หGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีใหม. หรือผูGที่เขGามารับหนGาท่ีช่ัวคราว 

2) ดGานการบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี ควรนําระบบการบํารุงรักษา เช.น ระบบการ
บํารุงรักษาแบบมีส.วนร.วม (TPM) มาประยุกต$ใชGกับงานคลังพัสดุอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี รวมถึงควรจัด
อบรมแก.เจGาหนGาประจําหGองเก็บเคร่ืองดนตรีใหม.หรือผูGท่ีเขGามารับหนGาท่ีช่ัวคราว ดGานการซ.อมบํารุง
อุปกรณ$เคร่ืองดนตรี และควรสํารวจอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีท่ีชํารุดเสื่อมสภาพอย.างจริงจังและจําหน.าย
ออก โดยการจําหน.ายพัสดุอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีควรดําเนินการมากกว.าปUละ 1 คร้ัง และควรรวบรวม
พัสดุอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีที่ชํารุดรอการจําหน.ายไวGที่เดียวกันอย.างเปOนสัดส.วน 

3) ดGานการเบิก-ยืมเคร่ืองดนตรี จัดหาเจGาหนGาท่ีประจําหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีท่ีชัดเจน 
โดยควรมีแนวปฏิบัติการเบิก-จ.าย/ยืม-คืนพัสดุ และมีสมุดเอกสารท่ีระบุวัน-เวลาในการเบิก-จ.าย/ยืม-
คืนพัสดุใหGชัดเจน และมีระเบียบปฏิบัติใหGผูGใชGพัสดุแจGงเจGาหนGาท่ีพัสดุเปOนลายลักษณ$อักษรเม่ือมีการ
เคลื่อนยGายพัสดุ ไม.ควรเปลี่ยนเจGาหนGาท่ีพัสดุบ.อย และควรจัดทําระบบออกเลขครุภัณฑ$เปOนระบบ
บาร$โค�ด  
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยท่ีไดG ผูGวิจัยอภิปรายในประเด็นสําคัญไวGดังน้ี 
1. ดGานการจัดหาและจัดซ.อมเคร่ืองดนตรี พบว.า ปcญหาท่ีมีค.าเฉลี่ยอยู.ในระดับมากมีสอง

ประเด็น คือ 1) มีข้ันตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจGางท่ีมากเกินไป ท้ังน้ีอาจเปOนเพราะว.าการ
จัดซื้อจัดจGางในแต.ละคร้ังมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ียุ.งยาก ตGองดําเนินการหลายข้ันตอน และการ
ดําเนินการแต.ละข้ันตอนก็มีความสลับซับซGอน ซึ่งอาจก.อใหGเกิดความยุ.งยากในการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับเอกสารท่ีมีจํานวนมากจําเปOนตGองใชGความละเอียดรอบคอบสูง เช.นการจัดเสนอราคาซื้อ-
ซ.อม จึงทําใหGการจัดหาพัสดุอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีในข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจGางมีปcญหาอยู.ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลGองกับผลการวิจัยของกนกรัตน$ คลGายทองคํา (2541) ท่ีศึกษาปcญหาและแนว
ทางแกGไขการบริหารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา และพบว.า ปcญหาการบริหารงานพัสดุดGานการ
จัดหาพัสดุมีข้ันตอนการจัดหาพัสดุมากเกินไป 2)ตGองเปOนไปตามกลไกเง่ือนไขจากผูGบริหาร
มหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปOนมหาวิทยาลัยเอกชน มีการบริหารจัดการ โดยข้ึน
ตรงกับผูGบริหารมหาวิทยาลัย หรือเจGาของมหาวิทยาลัย เม่ือตGองการจัดซื้อจําเปOนท่ีจะตGองไดGรับความ
เห็นชอบผ.านทางเจGาของเสียก.อน โดยเม่ือมหาวิทยาลัยเปOนการทํางานระบบเอกชนย.อมแสวงหา
ความม่ันคงสูงสุดทางการตลาด นอกจากผลกําไรในรูปแบบของเงินรายไดGของมหาวิทยาลัยแลGวก็คือ 
จํานวนยอดนักศึกษาของแต.ละคณะอีกดGวย รวมถึงเง่ือนไขดGานการสรGางช่ือเสียงใหGกับมหาวิทยาลัย 
โดยในคณะใดท่ีมีจํานวนยอดนักศึกษามาก สามารถทํารายไดGสูงใหGกับมหาวิทยาลัยการอนุมัติ
งบประมาณในเร่ืองต.างๆ ค.อยขGางเปOนไปไดGง.าย ซึ่งทางคณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี เปOนคณะขนาดเล็ก มียอดนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ัง 4 ช้ันปU ในปUการศึกษา 2561 จํานวน 
106 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 8 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 11 คน ซึ่ง
ในแต.ละปUการศึกษาไม.สามารถหานักศึกษาไดGตามเป�าหมายของทางผูGบริหารกําหนดไดG ดGวยเหตุน้ี
ส.งผลใหGเกิดเง่ือนไขในการขออนุมัติในการจัดซื้ออุปกรณ$ดนตรีรวมถึง ตGองตัดลดงบประมาณซ.อม
บํารุงอุปกรณ$ดนตรีในแต.ละปUลงคงเหลือเท.าท่ีจําเปOนเท.าน้ัน สอดคลGองกลับ เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค$ 
(2555) กล.าวว.า เป�าหมายของธุรกิจ (goal of the firm) หมายถึง การเพ่ิมพูนความม่ังค่ังสูงสุดใหGแก.
ผูGถือหุGน (maximization of shareholder wealth) โดยความม่ันคงน้ันไม.จําเปOนเกิดการผลกําไร
หรือผลประกอบการท่ีเปOนจํานวนตัวเงินเท.าน้ัน อาจหมายถึง กลุ.มลูกคGา หรือทรัพย$สินท่ีเพ่ิมข้ึน โดย
สามารถก.อใหGเกิดรายไดGต.อผูGประกอบการในระยะยาว   

 ผูGวิจัยไดGลงภาคสนามปฏิบัติงานหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีพบปcญหาใหGขGอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง คือ ควรลดข้ันตอนกระบวนการในการจัดซื้อจัดจGาง ลดกระบวนการดําเนินงานดGานเอกสาร 
หน.วยงานควรมีแผนการจัดซื้อจัดจGางใหGชัดเจน และจัดซื้อพัสดุเท.าท่ีจําเปOนเพ่ือใหGการทํางานรวดเร็ว
ข้ึน รวมไปถึงควรมีการจัดอบรมงานดGานพัสดุแก.เจGาหนGาหGองเก็บเคร่ืองดนตรีใหม. หรือพนักงาน
ช่ัวคราว สอดคลGองกับผลการวิจัย ของสุพรรณี สุวรรณวาล (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกับรูปแบบท่ีพึง
ประสงค$ของการบริหารงานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏบGานสมเด็จเจGาพระยา และพบว.า ดGานการจัดหา
พัสดุ ไดGแก. ปรับปรุงระเบียบของมหาวิทยาลัยใหGสอดคลGองกับระเบียบของรัฐท่ีเก่ียวขGองกับการพัสดุ
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ใหGมากข้ึน มีกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ$ ควรลดข้ันตอนในการจัดหาและการกระจาย
อํานาจลงสู.หน.วยงานระดับล.างใหGมากข้ึน พรGอมใหGความรูGแก.ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขGองอย.างเปOนระบบ ซึ่ง
เปOนไปตามทฤษฎีการบริหารคุณภาพของเดมม่ิง (ปรียาวดี ผลอเนก, 2553) ในข้ันตอนการวางแผน 
(Plan) ส.วนหน่ึง คือ กําหนดวิธีการทํางานเพ่ือบรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไวG และข้ันตอนการปฏิบัติ (Do) คือ 
ทําการศึกษาและฝQกอบรมใหGเขGาใจวิธีการทางานในแต.ละคร้ัง 

2. ดGานการบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรี พบว.า เจGาหนGาท่ีหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีไม.มีทักษะใน
การดูแลเคร่ืองดนตรีและอุปกรณ$ และขาดกลไกแผนการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี รวมถึงอุปกรณ$อ่ืนๆ
อย.างเปOนระบบ ดGวยสาเหตุท่ีเจGาหนGาท่ีประจําหGองเก็บเคร่ืองดนตรี ไดGใหGนักศึกษาตกคGาง หรือผลการ
เรียนไม.สมบูรณ$ ทําหนGาท่ี ทําใหGการตรวจสอบอุปกรณ$ทางดนตรีขาดความจริงจังในการดําเนินการ 
ทําใหGไม.ทราบว.ามีพัสดุทางดนตรีชํารุดหรือสูญหาย ทําใหGการดําเนินงานของหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี
ประปcญหาเปOนประจํา สอดคลGองกับ ลีน.า พอนมาเจดี (2555) กล.าวว.า ดGานการวางแผนบุคลากร 
ควรมีการวางการวางแผนบุคลากรใหGละเอียด และชัดเจนมากข้ึนกว.าเดิม ควรรับเอาบุคลากรท่ีมีวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ$ที่เหมาะสมกับตําแหน.ง  

 ผูGวิจัยไดGลงภาคสนามปฏิบัติงานหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีพบปcญหาใหGขGอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง คือ ระบบบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส.วนร.วม (TPM) มาประยุกต$ใชGกับงานคลังพัสดุ
อุปกรณ$เคร่ืองดนตรี เปOนระบบการทํางานบํารุงรักษาเชิงป�องกัน (Preventive Maintenance ตัวย.อ 
PM) โดยมอบหมายใหGเจGาหนGาท่ีประจําหGองท่ีเปOนนักศึกษาผลการเรียนไม.สมบูรณ$ปฏิบัติ ซึ่งเปOนหน่ึง
ในวิชาโครงงานวิชาชีพของนักศึกษาดGวย โดยทําในส.วนของเคร่ืองเป�าท้ังหมดของคณะฯ ผลท่ีไดGทํา
การบํารุงรักษาเชิงป�องกัน เปOนระยะเวลา 3 เดือน ผลของกรนํามาใชGงาน สามารถท่ีจะรับมือกับงาน
เสียฉุกเฉิน หรือ Breakdown maintenance (BM) ไดGในระดับ ดี สอดคลGองกับ พลรัตน$ กลิ่นฟุ�ง 
(2561) กล.าวว.า หลังจากมีระบบกลไกการบํารุงรักษาไม.ว.าแบบใด ย.อมทําใหGอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีมี
การเสียท่ีลดลงอย.างเห็นไดGชัด โดยการบํารุงรักษาก็ควรทําเปOนประจําอย.างต.อเน่ือง ท้ังน้ีผูGทําวิจัยเห็น
ว.าควรจัดอบรมแก.เจGาหนGาประจําหGองเก็บเคร่ืองดนตรีใหม.หรือผูGท่ีเขGามารับหนGาท่ีช่ัวคราว ดGานการ
ซ.อมบํารุงอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี และควรสํารวจอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีที่ชํารุดเสื่อมสภาพอย.างจริงจังและ
จําหน.ายออก โดยการจําหน.ายพัสดุอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีควรดําเนินการมากกว.าปUละ 1 คร้ัง และควร
รวบรวมพัสดุอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีที่ชํารุดรอการจําหน.ายไวGที่เดียวกันอย.างเปOนสัดส.วนอีกดGวย  

3. ดGานการเบิก-ยืมเคร่ืองดนตรี พบว.า ไม.มีเจGาหนGาท่ีปฏิบัติงานตําแหน.งดูแลหGองจัดเก็บ
เคร่ืองดนตรีท่ีชัดเจน ทําใหGเกิดการเคลื่อนยGายพัสดุโดยไม.แจGงผูGรับผิดชอบหรือผูGปฏิบัติงานพัสดุทําใหG
เกิดการสูญหายของพัสดุ และผูGเบิก-ยืม ไม.นําเคร่ืองดนตรีมาคืนตามกําหนด โดยเปOนปcญหาท่ีเกิดจาก
การท่ีทางหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีไม.มีพนักงานประจําหGองจัดเก็บท่ีชัดเจน โดยในปU 2560 ไดGรับ
พนักงานประจําหGองเขGามาปฏิบัติหนGาท่ีไดGเปOนเวลา 2 เดือน แต.เน่ืองจากทางเจGาหนGาท่ีตําแหน.งเลขา
คณะลาออกจึงตGองยGายลงไปปฏิบัติงานตําแหน.งน่ีทดแทน เม่ือมีผูGตGองการเบิก-ยืม อุปกรณ$เคร่ือง
ดนตรี จึงใหGเจGาหนGาท่ีเลขาคณะมาเป}ดหGองใหGเบิก-ยืม แต.ดGวยภารกิจหนGาท่ีของเลขาคณะฯ ค.อยขGางมี
มากต.อมาจึงกลายเปOนผูGมาเบิก-ยืม จะขอกุญแจ มาเป}ดหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีเบิกอุปกรณ$เองโดยไม.
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มีเจGาหนGาท่ีกํากับดูแล โดยในบางคร้ังผูGเบิกก็ไม.จดบันทึกการเบิก-ยืมอุปกรณ$ทําใหGไม.สามารถติดตาม
ไดGในกรณีอุปกรณ$สูญหาย สอดคลGองกับ คํานาย อถิปรัชญาสกุล (2550) กล.าวว.า หนGาท่ีของพนังงาน
คลังสินคGา (Warehouse) หมายถึง หนGาท่ีในการรับสินคGา (Receiving) โดยการตรวจสอบจํานวน 
คุณลักษณะในการท่ีจะแยกแยะ จัดเก็บใหGเปOนหมวดหมู. โดยการจัดการท่ีมีระบบการตรวจสอบและ
ตรวจนับความถูกตGองท่ีเก่ียวขGองกับปริมาณ, จํานวน, สภาพ และคุณภาพ คลังสินคGาทุกประเภทจะ
ทําหนGาท่ีในฐานะผูGทรงสิทธิในความเปOนเจGาของสินคGาช่ัวคราว ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบท่ีจะมีต.อ
ตัวสินคGา น้ันย.อมหมายถึงว.า เม่ือไม.มีเจGาหนGาท่ีประจําหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี อุปกรณ$เคร่ืองดนตรีจึง
เหมือนไม.มีผูGเปOนเจGาของในตัวอุปกรณ$เหล.าน้ันดGวย  

 ผูGวิจัยไดGลงภาคสนามปฏิบัติงานหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีพบปcญหาใหGขGอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง คือ จัดหาเจGาหนGาท่ีประจําหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีท่ีชัดเจน โดยควรมีแนวปฏิบัติการเบิก-
จ.าย/ยืม-คืนพัสดุ และมีสมุดเอกสารท่ีระบุวัน-เวลาในการเบิก-จ.าย/ยืม-คืนพัสดุใหGชัดเจน และมี
ระเบียบปฏิบัติใหGผูGใชGพัสดุแจGงเจGาหนGาท่ีพัสดุเปOนลายลักษณ$อักษรเม่ือมีการเคลื่อนยGายพัสดุ ไม.ควร
เปลี่ยนเจGาหนGาท่ีพัสดุบ.อย และควรจัดทําระบบออกเลขครุภัณฑ$เปOนระบบบาร$โค�ด โดยท้ังน้ีประเด็น
ดGานการเบิก-ยืมเคร่ืองดนตรีกลับมีปcญหาในระดับนGอย จากการสํารวจ ซึ่งมีผลจากการบริหารจัดการ
ของคณะฯ ในช.วงเวลาท่ีไม.มีเจGาหนGาท่ีปฏิบัติงานในตําแหน.งพนักงานประจําหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี 
โดยใหG นักศึกษาเกรดยังไม.สมบูรณ$ ตGองสอบหรือส.งงานใหGครบก.อน แลGวถึงจะเปลี่ยนเปOน เกรด
มาตรฐาน (I) ในรายวิชาท่ีไม.คิดหน.วยกิจ มาปฏิบัติหนGาท่ีแทน โดยในระหว.างปฏิบัติหนGาท่ีเจGาหนGาท่ี
หGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรี สามารถนํางานอ่ืนๆท่ีคGางส.งมาทําไดG โดยในภาคการศึกษาท่ี 1 ประจําปUกที
ศึกษา 2561 มีนักศึกษาจํานวน 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานไดGในระดับน.าพอใจ 

 
ข�อเสนอแนะ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีขGอเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ ขGอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชG และ
ขGอเสนอแนะในการทาวิจัยคร้ังต.อไป ไดGแก. 

1. ขGอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชG 
 ในการนําผลท่ีไดGจากการวิจัยไปใชGประโยชน$ ผูGวิจัยมีขGอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1.1 ควรกําหนดรูปแบบพรGอมท้ังรายละเอียดและข้ันตอนในการปฏิบัติงานใหGมีความ

ชัดเจนเปOนแนวปฏิบัติเดียวกันลดข้ันตอนท่ีไม.จําเปOน เพ่ือทําใหGสามารถปฏิบัติไดGรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 1.2 ควรมีการนําระบบบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส.วนร.วม หรือ TPM (Total 
Productive Maintenance) มาใชG โดยมิใช.เฉพาะเจGาหนGาท่ีประจําหGองจัดเก็บเคร่ืองดนตรีเท.าน้ันท่ี
ตGองดูแลรักษาอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี แต.ตGองเปOนทุกคนท่ีมีส.วนเก่ียวขGองกับอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีช้ินน้ัน
อีกดGวย 

1.3 ควรมีการติดตามประเมินการใชGอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีอย.างสมํ่าเสมอ เพ่ือป�องกันการ
เคลื่อนยGายอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี ทําใหGการตรวจสอบอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีประจําปUรวดเร็วไม.ยุ.งยาก 
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1.4 ควรจัดหาสถานท่ีสําหรับจัดเก็บอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีท่ีชํารุดเสื่อมสภาพรอการ
จําหน.ายไวGเปOนท่ีเดียวกัน เพ่ือใหGง.ายต.อการสํารวจตรวจสอบอุปกรณ$เคร่ืองดนตรีท่ีเกินความจําเปOน
และเพ่ือป�องกันการสูญหายของอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี 

1.5 จัดหาเจGาหนGาท่ีประจําหGองจัดเก็บอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี โดยระบุหนGาความรับผิดชอบ
ท่ีใหGชัดเจน และทํางานเต็มเวลา 

2. ขGอเสนอแนะในการทาวิจัยคร้ังต.อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของปcญหาการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขGองกับ

อุปกรณ$เคร่ืองดนตรีในข้ันตอนต.างๆ ของผูGปฏิบัติงานเจGาหนGาท่ีหGองจัดเก็บอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี 
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูGปฏิบัติงานเจGาหนGาท่ีหGองจัดเก็บ

อุปกรณ$เคร่ืองดนตรี คณะดุริยางคศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2.3 ควรมีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดGานการจัดเก็บและดูแลอุปกรณ$

เคร่ืองดนตรี ของผูGปฏิบัติงานเจGาหนGาท่ีหGองจัดเก็บอุปกรณ$เคร่ืองดนตรี คณะดุริยางคศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2.4 ควรมีการศึกษาปcญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดGานพัสดุของผูGบริหาร
แต.ละหน.วยงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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“งานสร�างสรรค�ทางดนตรี: ทางเปลี่ยนเพลงนํ้าตาแสงใต�สําหรบัแสดงเดี่ยวทรอมโบน
กับวงทรอมโบนควอร�เท็ต” 

“A Creative Work: Variation on Namta-saeng-tai Song for Trombone 
and Trombone Ensemble” 

 
ฐิตินันท$ เจริญสลุง, ซิน เม.ย ลิม 

Thitinun Charoensloong, Lim Sin Mei 
 

บทคัดย�อ 
 ดนตรีร.วมสมัย (Contemporary) การนําองค$ประกอบทางสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และ
ดนตรี ในแบบตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน หรืออาจะกล.าวไดGว.า การนําดนตรีตะวันตก
และตะวันออกมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบรรเลงในรูปแบบของทํานอง หรือทําการเรียบเรียงเสียง
ประสานดนตรีไทยในรูปแบบดนตรีตะวันตก หลังจากน้ันการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกก็
เร่ิมเปOนท่ีแพร.หลายมากข้ึน ซึ่งในปcจจุบันเราเรียกว.าว.า “ดนตรีไทยร.วม” 
  ทํานองหลักและทางแปร (Theme and Variation) เปOนเทคนิคการประพันธ$เพลงชนิดหน่ึง
ท่ีมีอยู.ทั้งในดนตรีตะวันตกและตะวันออก ซึ่งเปOนการนําเอาส.วนใดส.วนหน่ึงของบทเพลงอาทิเช.น แนว
ทํานอง จังหวะ มาปรับเปลี่ยน ประดับตกแต.ง พัฒนา ย.อส.วน ขยายส.วน ใหGเปลี่ยนไปจากเดิม แต.ยัง
รักษาส.วนท่ีสําคัญบางประการทางดนตรีเอาไวG ดังน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกล.าวเราจึงเรียกว.า 
“ทางแปร (Variation)” 
 ดังน้ันการวิจัยในคร้ังน้ีจึงไดGบทเพลงนํ้าตาแสงใตG สําหรับการเด่ียวทรอมโบนกับวง
ทรอมโบนควอร$เท็ตในรูปแบบทํานองหลักและทางแปรท้ังหมด 4 ท.อนแบ.งเปOน 1 ทํานองหลักในแบบ
ท่ีมีเอกลักษณ$และโครงสรGางชัดเจนและทางแปรท่ี 1 ทางแปรในแบบดนตรีตะวันออก ทางแปรท่ี 2 
ทางแปรในรูปแบบยุคบาโรก และทางแปลท่ี 3 ทางแปรในแบบดนตรีศตวรรษท่ี 20 ซึ่งในแต.ละท.อน
จะทําใหGผูGฟcงไดGรับอรรถรสท่ีแตกต.างกันออกไป 
 

Abstract 
A Contemporary music of elements of society, culture, art and music in 

Western and East out blend or may be able to say. As the music of East and West 
come in the form of cultural exchange music melody. The remix music or in the 
form of western music After combining music with western music began to be more 
prevalent. Currently, we call that " Contemporary Thai-music " 

The main melody and the Variation (Theme and Variation) is a technique of 
music composition of existing in both Eastern and Western music, which is to take 
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the part of it. Of any part of the song such as the melody, rhythm, to modify the 
decorated, develop recess extension part, make change from the original, but fails. 
Keep some important part in music. So what happened from such actions, we called 
it the "Variation". 
 The purpose of a conclusion is “NamTa-Saeng-Tai for Solo trombone and 
trombone quartet. NamTa-Saeng-Tai have 1 theme 3 variation and every part have 
different Structure, Technique for trombone. Every part will make the audience have 
different effects. 
 
ความสาํคญัและท่ีมาของปEญหา 

ดนตรีร.วมสมัย (Contemporary) การนําองค$ประกอบทางสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ และ
ดนตรี ในแบบตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน หรืออาจะกล.าวไดGว.า การนําดนตรีตะวันตก
และตะวันออกมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบรรเลงในรูปแบบของทํานอง หรือทําการเรียบเรียงเสียง
ประสานดนตรีไทยในรูปแบบดนตรีตะวันตก หลังจากน้ันการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกก็
เร่ิมเปOนท่ีแพร.หลายมากข้ึน ซึ่งในปcจจุบันเราเรียกว.าว.า “ดนตรีไทยร.วม”  

ทํานองหลักและทางแปร (Theme and Variation) เปOนเทคนิคการประพันธ$เพลงชนิดหน่ึง
ท่ีมีอยู.ทั้งในดนตรีตะวันตกและตะวันออก ซึ่งเปOนการนําเอาส.วนใดส.วนหน่ึงของบทเพลงอาทิเช.น แนว
ทํานอง จังหวะ มาปรับเปลี่ยน ประดับตกแต.ง พัฒนา ย.อส.วน ขยายส.วน ใหGเปลี่ยนไปจากเดิม แต.ยัง
รักษาส.วนท่ีสําคัญบางประการทางดนตรีเอาไวG ดังน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกล.าวเราจึงเรียกว.า 
“ทางแปร (Variation)” 

ในดนตรีไทยการประพันธ$โดยใชGเทคนิคทํานองหลักและทางแปร จะเกิดข้ึนกับแนวทํานอง
ต.างๆ ของแต.ละเคร่ืองดนตรี โดยเฉพาะการบรรเลงทางแปรในช.วงขณะท่ีทําการบรรเลงอยู.น้ัน
เรียกว.าการดGนสด ซึ่งจะดํารงค$ไวGซึ่งโครงสรGางหรือทํานองหลักๆของบทเพลงน้ันๆ แต.หากว.านักดนตรี
ตGองการท่ีจะสรGางทางแปรโดยการดGนสดของแต.ละบุคคลน้ัน จะทําการบรรเลงร.วมกันเปOนวงจะ
กลายเปOนเร่ืองท่ียาก 

การแปรทางในรูปแบบท่ีมีแบบแผนโครงสรGางและมีความเปOนเอกลักษณ$ของดนตรีไทยจะ
สามารถแบ.งออกไดG 5 ประเภท อาทิเช.น 1.ทางแปรเท่ียวกลับ 2.ทางรGอง-ทางรับ 3.ทางเด่ียว-ทางเก็บ 
4.ทางรGองเด่ียว-ทางเด่ียว-ทางเก็บ 5.ทางแปรตามโครงสรGางเพลงเถา เปOนตGน และการแปรทํานอง
หลักในดนตรีตะวันตกจะสามารถแบ.งตามยุคสมัยเปOน 3 ลักษณะ คือ 1.ทางแปรในแนวเบสตาม
ตัวเลข (Baroque Period) 2.ทางแปรในช.วงปฏิบัติเด่ียว (Classical Period) 3.ทางแปรในการ
ปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period) 

ดังน้ันผูGวิจัยจึงทําการศึกษาหาขGอมูลสําหรับการแปรท้ังในดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
เพ่ือท่ีจะนํามาเปOนขGอมูลสําหรับการทํางานสรGางสรรค$ โดยนําบทเพลง “นํ้าตาแสงใตG (สง.า อารัมภีร)” 
มาเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบการประพันธ$ในแบบทํานองหลักและทางแปรแบบตะวันตกเพ่ือ
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ใชGกับการแสดงเด่ียวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอร$เท็ต และในคร้ังน้ีไดGรับความร.วมมือจากนายนิธิ 
จันทร$ชมเชย ซึ่งเปOนนักประพันธ$บทเพลงในศตวรรษท่ี 20  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.เพ่ือสรGางสรรค$บทเพลงสําหรับการแสดงเด่ียวสําหรับทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอเท็ตใน
บทเพลง “นํ้าตาแสงใตG” 

2.เพ่ือจัดการแสดงเด่ียวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอเท็ตต.อสาธรณชน 
 

ผลงานสร�างสรรค� 
 บทเพลงสําหรับการแสดงเด่ียวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอร$เท็ต “นํ้าตาแสงใตG ทํานอง
หลักและทางแปร (Namta-Saeng-Tai Theme and Variation)” 
 
วิธีวิจัย 
 การศึกษาหาความรูGในการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง“นํ้าตาแสงใตG ในรูปแบบทํานอง
หลักและทางแปร และเผยแพร.โดยการจัดแสดงผลงานและเอกสารวิจัยเชิงสรGางสรรค$ 
 
การวิเคราะห�ข�อมูลการวิจัย  
 ความรู�เร่ืองการเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบทํานองหลักและทางแปร 

ทํานองหลักและทางแปร (Theme and Variation) เปOนเทคนิคการประพันธ$เพลงชนิดหน่ึง
ท่ีมีอยู.ทั้งในดนตรีตะวันตกและตะวันออก ซึ่งเปOนการนําเอาส.วนใดส.วนหน่ึงของบทเพลงอาทิเช.น แนว
ทํานอง จังหวะ มาปรับเปลี่ยน ประดับตกแต.ง พัฒนา ย.อส.วน ขยายส.วน ใหGเปลี่ยนไปจากเดิม แต.ยัง
รักษาส.วนท่ีสําคัญบางประการทางดนตรีเอาไวG ดังน้ันสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกล.าวเราจึงเรียกว.า 
“ทางแปร (Variation)”ในดนตรีไทยการประพันธ$โดยใชGเทคนิคทํานองหลักและทางแปร จะเกิด
ข้ึนกับแนวทํานองต.างๆ ของแต.ละเคร่ืองดนตรี โดยเฉพาะการบรรเลงทางแปรในช.วงขณะท่ีทําการ
บรรเลงอยู.น้ันเรียกว.าการดGนสด ซึ่งจะดํารงค$ไวGซึ่งโครงสรGางหรือทํานองหลักๆของบทเพลงน้ันๆ แต.
หากว.านักดนตรีตGองการท่ีจะสรGางทางแปรโดยการดGนสดของแต.ละบุคคลน้ัน จะทําการบรรเลง
ร.วมกันเปOนวงจะกลายเปOนเร่ืองท่ียาก  

การแปรทางในรูปแบบท่ีมีแบบแผนโครงสรGางและมีความเปOนเอกลักษณ$ของดนตรีไทยจะ
สามารถแบ.งออกไดG 5 ประเภท อาทิเช.น 1.ทางแปรเท่ียวกลับ 2.ทางรGอง-ทางรับ 3.ทางเด่ียว-ทางเก็บ 
4.ทางรGองเด่ียว-ทางเด่ียว-ทางเก็บ 5.ทางแปรตามโครงสรGางเพลงเถา เปOนตGน และการแปรทํานอง
หลักในดนตรีตะวันตกจะสามารถแบ.งตามยุคสมัยเปOน 3 ลักษณะ คือ 1.ทางแปรในแนวเบสตาม
ตัวเลข (Baroque Period) 2.ทางแปรในช.วงปฏิบัติเด่ียว (Classical Period) 3.ทางแปรในการ
ปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period) 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
255 

 

 โดยผูGวิจัยไดGนําบทเพลง “นํ้าตาแสงใตG (สง.า อารัมภีร)” มาเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบ
การประพันธ$ในแบบทํานองหลักและทางแปรแบบตะวันตก ซึ่งใชGเคร่ืองดนตรีทรอมโบนและวง
ทรอมโบนควอร$เท็ตในการบรรเลงทํานองหลักและทางแปร บทเพลงนํ้าตาแสงใตGแบ.งออกเปOน 1 
ทํานองหลักและ 3 ทางแปร 
 
ลักษณะทางดนตรี 
 บทเพลงนํ้าตาแสงใตGในรูปแบบทํานองหลักและทางแปร แบ.งเปOน 

1. ท�อนท่ีหนึ่ง ทํานองหลักของบทเพลงน้ําตาแสงใต� (สง�า อารัมภีร) 
โดยในท.อนท่ีหน่ึงจะเปOนการคงไวGซึ่งทํานองหลักและแนวทางการดําเนินคอร$ดเพ่ือใหGบท

เพลงนํ้าตาแสงใตG ของสง.า อารัมภีร เปOนธรรมชาติมากท่ีสุด และชุดคอร$ดท่ีเปOนธรรมชาติ จะทําใหGผูGท่ี
ไดGรับฟcงรูGสึกถึงความเย็นชํ่าช่ืนใจผสมกับความเศรGาของทํานองหลัก ซึ่งในท.อนท่ีหน่ึงน้ี เร่ิมตGนดGวย
ทรอมโบนท้ัง 4 แนวเหมือนกับเปOนโหมโรงเพ่ือส.งเขGาทํานองในคอร$ด จีเมเจอร$(Gmajor) และตาม
ดGวยการเด่ียวทรอมโบนบนทํานองหลักในจังหวะท่ียืดหยุ.น (Rubato) หลังจากน้ันจึงบรรเลงในจังหวะ
ปกติจนจบท.อนท่ีหน่ึง 

 
 

ภาพท่ี 1 ทํานองหลัก 
 

2. ท�อนทางแปรท่ี 1  
 โดยในท.อนน้ีจะเปOนการแปรทางในรูปแบบท่ีมีแบบแผนโครงสรGางและมีความเปOน
เอกลักษณ$ของดนตรีไทยในแบบทางเด่ียว-ทางเก็บ ซึ่งเร่ิมตGนการบรรเลงของเด่ียวทรอมโบนสลับกับ
วงทรอมโบนควอร$เท็ต ทางเด่ียวทรอมโบนจะเปOนการบรรเลงทางเดินโนGตหรือทํานองทางแปรยาวใน
คีย$ F เมเจอร$ เพ่ือเปOนการแสดงเทคนิคท่ีพิเศษสําหรับทรอมโบนในแนวทํานองน้ันๆ และจะรับดGวยวง
ทรอมโบนควอเท็ตในทางรับหรือทางเก็บ 



256 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ทางแปรท่ี 1 
3. ท�อนทางแปรท่ี 2 

 ท.อนทางแปรท่ี 2 จะเปOนการนําเอาหลักทางแปรของดนตรีตะวันตกเรียบเรียงทางแปรใน
ท.อนน้ีและจะทําการเปลี่ยนคีย$เพลงไปเปOนคีย$ Bb เมเจอร$ เพ่ือเปOนการใหGผูGฟcงไดGรับรูGถึงความ
เปลี่ยนแปลงของทางแปรท่ีแตกต.างไปจากเดิม ซึ่งจะใชGในรูปแบบทางแปรในแนวเบสตามตัวเลข 
(Baroque Period) ผสมกับทางแปรในการปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period) เพ่ือเปOนการ
ส.งอารมณ$ผ.านทางแปรท่ี2 ไปสู.ทางแปรท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ทางแปรท่ี 2 
 

4. ท�อนทางแปรท่ี 3 
 ท.อนสุดทGายน้ีจะเปOนการผสมระหว.างทางแปรการปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century 
Period) กับทางแปรในช.วงปฏิบัติเด่ียว (Classical Period) พอมาถึงในท.อนน้ีจะเปOนการแสดง
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เทคนิคพิเศษสําหรับทรอมโบนในศตวรรษท่ี20 ของผูGบรรเลง อาทิเช.น เบนเสียงแบบเฉียบพรัน 
(Pitch Bend) การเป�าแบบมัลทิโฟนิค (Multiphonic) การกระดกลิ้น (Slap Tonguing) การวิบราโตG
แบบไม.ปก ติ  (Non-Standard Vibrato) และการสไลด$ เสี ยงท่ี แบบไม.ปก ติ  (Non-Standard 
Glissando) ซึ่งจะทําใหGผูGฟcงไดGรับอรรถรสท่ีแปลกใหม.ในทางแปรน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ทางแปรท่ี 3 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีจึงไดGบทเพลงนํ้าตาแสงใตG สําหรับการเด่ียวทรอมโบนกับวงทรอมโบนควอร$
เท็ตในรูปแบบทํานองหลักและทางแปรท้ังหมด 4 ท.อนแบ.งเปOน 1 ทํานองหลักในแบบท่ีมีเอกลักษณ$
และโครงสรGางชัดเจนและ ทางแปรท่ี 1 ทางแปรในแบบดนตรีไทยท่ีมีเอกลักษณ$และโครงสรGางท่ี
ชัดเจน ทางแปรท่ี 2 ทางแปรในแนวเบสตามตัวเลข (Baroque Period) ผสมกับทางแปรในการ
ปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period)และทางแปลท่ี 3 ทางแปรในรูปแบบการผสมระหว.างทาง
แปรการปฏิบัติเฉพาะช.วง (20th Century Period) กับทางแปรในช.วงปฏิบัติเด่ียว (Classical 
Period) ซึ่งในแต.ละท.อนจะทําใหGผูGฟcงไดGรับอรรถรสท่ีแตกต.างกันออกไป 
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ปEญหาในการทําสัญญาและภายหลังมีการเลิกสัญญาบางส�วน 
Problems in contracting and after some contract termination 

 
รัสรินทร$ พงษ$ลี้รัตน$, สุวุฒิ สกิุจจากร 
คณะนิติศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

  การเลิกสัญญาและภายหลังมีการเลิกสัญญาบางส.วนน้ันตามกฎหมายอาจแยกไดG 3 กรณีคือ 
1. การเลิกสัญญากรณีท่ีคู.สัญญาฝ�ายหน่ึงไม.ชําระหน้ี 2.คู.สัญญาฝ�ายหน่ึงไม.ชําระหน้ีตามกําหนดเวลา 
3 การเลิกสัญญาโดยท่ีการชําระหน้ีทั้งหมดหรือบางส.วนกลายเปOนพGนวิสัยเพราะเหตุอย.างใดอย.างหน่ึง
อันไม.สามารถโทษลูกหน้ีไดG โดยการเลิกสัญญาน้ีอาจไม.เปOนการเยียวยาคู.สัญญาท้ังสองฝ�ายอย.าง
แทGจริงเพราะบางกรณีคู.สัญญาอาจชําระหน้ีใหGกันในบางส.วนแลGวน้ัน หากมีการเลิกสัญญาท้ังหมดอาจ
ทําใหGคู.สัญญาไดGรับความเสียหาย จากการพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย$ในเร่ืองการ
เลิกสัญญาตามมาตรา 387 ถึง 389 ก็ไม.ไดGบัญญัติถึงสิทธิในการเลิกสัญญาบางส.วนเอาไวG ในกรณีเม่ือ
มีการเลิกสัญญาบางส.วนในส.วนท่ียังไม.ชําระหน้ีเปOนลักษณะหน่ึงท่ีถูกนํามาพิจารณาว.าการเลิกสัญญา
ในลักษณะน้ีจะสามารถทําไดGหรือไม. 
 อย.างไรก็ตามหลักเร่ืองเลิกสัญญาบางส.วนน้ีพบว.ามีในสัญญาระยะยาว อย.างเช.นสัญญาเช.า
ทรัพย$ สัญญาจGางแรงงาน และสัญญาจGางทําของท่ีมีการเลิกสัญญากันก.อนครบกําหนดสัญญา เม่ือมี
การเลิกสัญญาผลของการเลิกสัญญาเปOนผลของการระงับความผูกพันในอนาคต 
 ในประเด็นของการเลิกสัญญาบางส.วนกรณีลูกหน้ีไม.ชําระหน้ีเจGาหน้ีสามารถเลิกสัญญา
บางส.วนไดGตามปพพ. มาตรา 387 ในหลักการทางธุรกิจน้ันคู.สัญญาท่ีผิดสัญญาตGองเปOนผูG รับผิด
ค.าเสียหายและเปOนการผิดสัญญา หากลูกหน้ีชําระหน้ีไม.ตรงตามความประสงค$ของมูลหน้ีอันแทGจริง 
โดยเหตุที่ผิดนัดชําระหน้ีกลายเปOนอันไรGประโยชน$แก.เจGาหน้ี ลูกหน้ีตGองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
 ในต.างประเทศน้ันมีอนุสัญญาประชาชาติว.าดGวยการขายสินคGาระหว.างประเทศ หรือหลัก
กฎหมายของอนุสัญญายุโรบ กฎหมายประเทศเยอรมันนีหรืออังกฤษพบว.ามีการรับรองเร่ืองหลักการ
เลิกสัญญาบางส.วนโดยหลักกฎหมายสัญญาของยุโรบ เยอรมันนีและอังกฤษนําหลักการเลิกสัญญา
บางส.วนมาใชGกับสัญญาท่ีการชําระหน้ีแบ.งแยกไดG ไม.ไดGใชGบังคับกับสัญญาประเภทใดประเภทหน่ึง
โดยเฉพาะ 

เพราะฉน้ันการเลิกสัญญาแลGวคู.สัญญาตGองกลับคืนสู.ฐานะเดิมผูGผิดสัญญาตGองเปOน
ผูGรับผิดชอบค.าเสียหายจากการเลิกสัญญาบางส.วนเห็นควรปรับเพ่ิมเติมกฎหมายในส.วนของการเลิก
สัญญาคือ การใชGสิทธิเลิกสัญญาตGองคํานึงถึงความสุจริตประโยชน$ ส.วนไดGส.วนเสียวัตถุประสงค$ของ
สัญญาเปOนสําคัญ เพราะฉน้ันจึงควรปรับปรุงกฎหมายใหGมีความเหมาสมกับสภาวะการณ$ในปcจจุบัน
มากข้ึน 
คําสําคัญ: เลิกสัญญา, สัญญา 
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Abstract 
Termination of the contract and after the termination of the contract, in 

some cases, the law may be divided into 3 cases: 1. The termination of the contract 
in case one party fails to pay the debt 2. One party does not pay the debt on time. 3 
Termination of the contract in which all or part of the debt has become impossible 
due to one reason that the debtor cannot be punished. By terminating this contract, 
it may not be a true remedy for both parties, as in some cases, the parties may pay 
the debt in some part.  
 If all contracts are terminated, the parties may be damaged. From the 
consideration of the Civil and Commercial Code regarding the termination of the 
contract under Section 387 to 389, it does not prescribe the right to terminate some 
contracts. In the case when the contract is terminated, some parts of the unpaid part 
are considered to be whether or not the termination of this contract can be made or 
not. 
 However, the main part of this contract termination is found in long-term 
contracts. Such as rental contracts Labor contract And the contract of making a 
contract that has been terminated before the end of the contract the case of partial 
termination of the contract in case the debtor fails to pay the debt, the creditor can 
terminate the contract partially according to the DPA. Section 387 In the business 
principle, the contracting party 
 In the case of partial termination of the contract in case the debtor fails to 
pay the debt, the creditor can terminate the contract partially according to the DPA. 
Section 387 In the business principle, the contracting party 
In foreign countries, there are national conventions on international product sales. Or 
the legal principles of the European Convention Laws in Germany or the UK have 
found that there is an endorsement of principles Some contracts by the contract law 
of Europe Germany and the UK apply some termination principles to contracts that 
are indivisible. Some contracts by the contract law of Europe Germany and the UK 
apply some termination principles to contracts that are indivisible. 
 Because then the termination of the contract must be returned to the 
original position, the breach of contract must be responsible The right to terminate 
the contract must consider honesty, benefits The main objective of the contract is 
Because the law should be improved to be more suitable for the current situation 
Keywords: Terminate the contract, contract 
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ท่ีมาและกรอบแนวการวิจัย 
  ในการเลิกสัญญาน้ันอาจเกิดจากกรณีท่ีมีการชําระหน้ีบางส.วนแลGวหรือกรณีท่ียังไม.มีการ
ชําระหน้ีเลยก็ไดG กรณีในการเลิกสัญญาบางส.วนคู.สัญญาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงอาจเกิดความเสียหายไดG ดัง
ในกรณีการท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีเพียงบางส.วนและอีกบางส.วนลูกหน้ียังไม.ชําระใหGแก.เจGาหน้ี ประเด็นตGอง
พิจารณาว.า เม่ือเจGาหน้ีรับชําระหน้ีเพียงบางส.วนและตGองการท่ีจะเลิกสัญญาในส.วนท่ีเหลือท่ีลูกหน้ีไม.
ตGองชําระ ในกรณีน้ีเจGาหน้ีสามารถเลิกสัญญาบางส.วนไดG  
 เน่ืองจากมาตรา 387 ท่ีจะใหGสิทธิในการเลิกสัญญากรณีท่ีคู.สัญญาอีกฝ�ายไม.ชําระหน้ี กรณี
หน้ีตกเปOนพGนวิสัยบางส.วนเพราะเหตุอย.างหน่ึงอย.างใดโดยเปOนความผิดของลูกหน้ี หรือเปOนกรณีโทษ
ลูกหน้ีไดG แต.ในบทบัญญัติมาตรา 389 ซึ่งบัญญัติว.า ถGาการชําระหน้ีทั้งหมดหรือบางส.วนกลายเปOนพGน
วิสัยเพราะเหตุอย.างใดอย.างหน่ึงอันจะโทษลูกหน้ีไดG เจGาหน้ีจะเลิกสัญญาเสียก็ไดG 
 กรณีการเลิกสัญญาท้ังหมดน้ันอาจไม.เปOนการเยียวยาคู.สัญญาท้ังสองฝ�ายอย.างแทGจริงเพราะ
ในบางกรณีน้ันคู.สัญญาอาจการชําระหน้ีกันไปบางส.วนแลGว ฉน้ันการเลิกสัญญาบางส.วนคู.สัญญาฝ�าย
ใดฝ�ายหน่ึงหรือสองฝ�ายอาจทําใหGเกิดความเสียหายไดG จากการพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ.ง
และพาณิชย$ในเร่ืองการเลิกสัญญาตามมาตรา 387 ถึง 389 ก็ไม.ไดGบัญญัติถึงสิทธิในการเลิกสัญญา
บางส.วนเอาไวG ในกรณีเม่ือมีการเลิกสัญญาบางส.วนในส.วนท่ียังไม.ชําระหน้ีเปOนลักษณะหน่ึงท่ีถูกนํามา
พิจารณาว.าการเลิกสัญญาในลักษณะน้ีจะสามารถทําไดGหรือไม. 
 การเลิกสัญญาบางส.วนจะสามารถนํามาใชGกับสัญญาอะไรบGางจะใชGกับสัญญาทุกประเภท
หรือไม. ในกฎหมายต.างประเทศท่ีมีการนําหลักการเลิกสัญญาบางส.วนมาใชGอย.างอนุสัญญาประชาชาติ
ว.าดGวยการขายสินคGาระหว.างประเทศ 
 ตามกฎหมายของไทยในกรณีของกฎหมายน้ันตามลักษณะซื้อขาย มาตรา 456(1) การซื้อ
ขายสังหาริมทรัพย$ที่ผูGขายส.งมอบทรัพย$สินนGอยกว.าท่ีตกลงซื้อขายกัน กรณีผูGซื้อมีสิทธิสองประการคือ 
1 มีสิทธิปฎิเสธไม.รับทรัพย$น้ันไวGเลย และ 2 มีสิทธิจะรับทรัพย$สินน้ันไวGแลGวใชGราคาตามส.วนทรัพย$สิน
ท่ีรับมอบไวG ทรัพย$สินท่ีรับมอบไวG ซึ่งมาตรา 456 น้ี มิไดGระบุถึงสิทธิการบอกเลิกสัญญาเพราะ 
 ฉน้ันการเลิกสัญญาตามาตรา 387 อันเปOนหลักกฎหมายท่ัวไปเปOนการเลิกสัญญาท้ังหมด  
 เม่ือมีการเลิกสัญญากันแลGวคู.กรณีกลับคืนสู.ฐานะเดิม สิ่งท่ีไดGจากคู.กรณีก็ตGองคืนกันไปในทาง
ปฎิบัติน้ันอาจมีการบอกเลิกสัญญาเพียงบางส.วนก็ไดG กรณีสัญญาผูกพันระยะยาวน้ัน เช.น กรณี
สัญญาจGางแรงงาน ทําสัญญาจGางกันหGาปUลูกจGางทําไปสองปUต.อมาปUท่ีสามมาบGางไม.มาบGาง กรณีเช.นน้ี
เปOนการเลิกสัญญาส.วนท่ีเหลือแลGว  
 จากการศึกษากฎหมายไทยประกอบกับกฎหมายต.างประเทศไดGกล.าวถึงการเลิกสัญญา
บางส.วนเปOนไปไดGในสัญญาท่ีมีผลผูกพันกันระยะยาวอย.างเช.นสัญญาเช.าทรัพย$ สัญญาจGางแรงงาน 
สัญญาจGางทําของ ในกรณีปcญหาการเลิกสัญญาตามหลักปกติ ส.วนกรณีเม่ือเลิกสัญญากันแลGวผลของ
การเลิกสัญญาจะเปOนการเลิกความผูกพันของคู.สัญญาท้ังสองฝ�ายคือส.วนท่ีมีการชําระหน้ีกันไปแลGวมี
ผลผูกพันต.อไป คู.สัญญาไม.ตGองกลับคืนสู.ฐานะเดิม ในการเลิกสัญญาบางส.วนน้ีตามกฎหมาย
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ต.างประเทศในสัญญาซื้อขายน้ันเม่ือมีการส.งมอบทรัพย$แลGวบางส.วนผลคือการลดราคาลง หากเปOน
กรณียังไม.ชําระราคาก็เปOนการขดลดราคาลงตามส.วน คือลดราคาตามส.วนท่ีไดGรับชําระหน้ี 
 ในหลักการทางธุรกิจน้ันคู.สัญญาท่ีผิดสัญญาตGองเปOนผูGรับผิดค.าเสียหายและเปOนการผิด
สัญญา หากลูกหน้ีชําระหน้ีไม.ตรงตามความประสงค$ของมูลหน้ีอันแทGจริง โดยเหตุท่ีผิดนัดชําระหน้ี
กลายเปOนอันไรGประโยชน$แก.เจGาหน้ี ลูกหน้ีตGองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
 กรณีตามปcญหาดังกล.าวน้ันจึงทําการศึกษาว.าบทบัญญัติแพ.งและพาณิชย$มีความเหมาะสม มี
ปcญหาการใชGหรือไม. โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต.างประเทศเพ่ือใหGเกิดความเหมาะสม
ในการใชGบทบัญญัติ 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาในบทบัญญัติแห.งกฎหมายเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขGองเร่ืองสัญญา 
2.เพ่ือศึกษาในบทบัญญัติของกฎหมายในส.วนท่ีเก่ียวขGองกับการเลิกสัญญาบางส.วน 
3 .เพ่ือใหGศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและต.างประเทศและหาแนวทางในการปรับปรุง

กฎหมายในการเลิกสัญญาบางส.วนเพ่ือความเหมาะสมต.อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยฉบับน้ีมุ.งศึกษาและวิเคราะห$ปcญหาในการเลิกสัญญาบางส.วน โดยการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาวิเคราะห$จากตัวบทกฎหมาย ระเบียบวิธีปฎิบัติต.างๆ 
หนังสือ บทความ เพ่ือนํามาวิเคราะห$และหาแนวทางในการปรับปรุงต.อไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ใชGวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) โดยทําการศึกษาคGนควGาขGอมูลจากหนังสือตัว
บทกฎหมาย คําพิพากษาฎีกา บทความ รายงานวิจัย และบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวขGอง 
เอกสารบริการทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน จากน้ันจึงวิเคราะห$ เพ่ือใหGทราบปcญหาและ
อุปสรรคพรGอมท้ังเสนอความคิดเห็นและขGอเสนอแนะ 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ  

 1. ทําใหGทราบถึงบทบัญญัติแห.งกฎหมายเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขGองในสัญญา 
 2.ทําใหGทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายในส.วนท่ีเก่ียวขGองกับการเลิกสัญญาบางส.วน 
 3 .ทําใหGทราบถึงการเปรียบเทียบกฎหมายไทยและต.างประเทศและหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกฎหมายในการเลิกสัญญาบางส.วนเพ่ือความเหมาะสมต.อไป 
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บทคัดย�อ 

 ในการรับประกันภัยสินคGาน้ันคือ การท่ีผูGขาย ผูGผลิตหรือผูGนําเขGาไดGใหGคํารับรองหรือรับประกัน
เก่ียวกับสินคGาว.าตนจะรับผิดต.อผูGซื้อหากสินคGาน้ันไม.ไดGเปOนตามท่ีประกันไวG การรับประกันสินคGาแบ.งเปOน 
2 เภท คือ การรับประกันคุณภาพสินคGาเปOนการรับประกันว.าสินคGามีคุณภาพตามท่ีผูGขายไดGรับรองไวGและ
รับประกันความพึงพอใจท่ีผูGบริโภคมีต.อสินคGา เน่ืองจากการรับประกันภัยสินคGาน้ันกฎหมายไทยยังมีความ
ไม.ชัดเจนในบางประการ ซึ่งในต.างประเทศไดGมีการพัฒนาเพ่ือคุGมครองผูGบริโภค ปcญหาคือการรับประกัน
สินคGา ปcญหาในเร่ืองความสมบูรณ$ของการรับประกันภัย ปcญหาในเร่ืองผูGมีหนGาท่ีรับประกันภัยสินคGา 
 การท่ีผูGบริโภคจะไดGรับความคุGมครองสิทธิในการรับประกันน้ัน ผูGบริโภคตGองไดGทราบว.ามีการ
โฆษณาการรับประกันภัยสินคGาอยู.แลGว ในเร่ืองความสมบูรณ$ของสินคGาในกรณีมีการรับประกันภัย
สินคGาในลักษณะยกเวGนหรือจํากัดความรับผิดเร่ืองความชํารุดบกพร.อง 
 ในการรับประกันสินคGาน้ันอาจแบ.งไดGหลากหลายวิธี คือ การรับประกันว.าจะเปลี่ยนสินคGาใหG
ผูGซื้อจะเปลี่ยนสินคGาไดGในกรณีการชํารุดบกพร.อง หรือมีสภาพไม.เรียบรGอยตามปกติของสินคGาน้ัน หรือ
มีตําหนิ เกิดปcญหาในการรับประกันสินคGาในส.วนความรูGของผูGซื้อ 
 กรณีปcญหาในการแสดงเจตนา จากพระราชบัญญัติคุGมครองผูGบริโภค(ฉบับท่ี 2) พ.ศ 2541 
กําหนดใหGการรับประกันสินคGาตGองทําเปOนหนังสือและลงลายมือช่ือผูGประกอบธุรกิจหรือผูGแทนและ
ตGองส.งมอบสัญญาประกันใหGกับผูGบริโภคพรGอมกับการส.งมอบสินคGาหรือบริการในความสัมพันธ$ทาง
สัญญาจะเห็นไดGว.าผลบังคับของสัญญาขยายขอบเขตใหGมีผลบังคับต.อบุคคลท่ีตGองเขGามาผูกพัน การ
รับประกันสินคGาจึงมีแทบในทุกกิจกรรมการซื้อขาย ปcญหาในเร่ืองขอบเขตในการรับประกันสินคGา คือ
การแสดงเจตนาในลักษณะใดจึงถือว.าเปOนการรับประกันสินคGาเพราะในปcจจุบันการแข.งขันทางธุรกิจมี
การแข.งขันสูงมาก การโฆษณาสินคGาจึงมีความสําคัญเปOนอย.างมาก 

ในกรณีน้ีจึงเห็นควรมีการปรับในส.วนของกฎหมายในการรับประกันภัยสินคGา กรณีผูGขายไม.
รับประกันภัยสินคGาหรือกรณีผูGขายน่ิงเฉย การท่ีผูGผลิตโฆษณาใหGการรับประกันสินคGาน้ันหรือมีเอกสาร
รับประกันสินคGาแนบมากับตัวสินคGา ใหGถือว.าผูGขายทําคําเสนอใหGการรับประกันสินคGาน้ันโดยปริยาย 
ถึงแมGผูGขายจะไม.ไดGมีการโฆษณารับประกันสินคGาน้ันเอง โดยถือว.าผูGผลิตไดGมอบอํานาจใหGผูGขายเปOน
ตัวแทนในการแสดงเจตนาใหGการรับประกันสินคGา เวGนแต.ว.ากรณีท่ีผูGขายตกลงไม.รับประกันอย.างชัด
แจGง แต.กรณีน้ีผูGขายตGองตกลงอย.างชัดแจGงก.อน 
คําสําคัญ: ประกัน , สินคGา 
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Abstract 
 In the insurance of the product, the seller, the manufacturer or the importer 
has given a guarantee or guarantee about the product that he will be liable to the 
buyer if that product is not as guaranteed. Product warranty is divided into 2 categories: 
product quality assurance is the guarantee that the product has the quality that the 
seller has certified and guarantees the satisfaction that the consumer has on the 
product. Due to the insurance of the product, Thai law is still unclear in some respects. 
 In which foreign countries have developed to protect consumers The 
problem is the product warranty. Problems in the integrity of insurance Problems 
with the person who is responsible for insurance products That consumers are 
entitled to the rights of the warranty Consumers must know that there are 
advertisements for insurance products already. 
 Regarding the integrity of the product in the case of insurance of the product 
in the form of exclusion or limitation of liability for defects In the warranty, the 
product may be divided in a variety of ways. Which may be divided into 5 main 
categories, namely Guarantee to change the product so that the buyer can change 
the product in the event of a defect. 
 In the warranty, the product may be divided in a variety of ways. Which may 
be divided into 5 main categories, namely Guarantee to change the product so that 
the buyer can change the product in the event of a defect. Defective or inconsistent 
condition of the product or there is a problem Or the condition is not as normal as 
that of the product, or there is a problem with the warranty of the product in the 
knowledge of the buyer Case of intention From the Consumer Protection Act (No. 2), 
1998, the product warranty must be made in writing and Must deliver insurance 
contracts to consumers along with the delivery of products or services in a 
contractual relationship. It can be seen that the enforceability of the contract 
expands to be effective for those who have to come into binding There are almost 
every activity in buying men. Problems in the scope of product warranty What is the 
intention of the show, therefore, is considered a product guarantee because at 
present, the business competition is very competitive. 
 In this case, therefore, it should be adjusted in terms of the law on product 
insurance. In the event that the seller does not accept insurance products or if the 
seller is still silent The manufacturer's advertisement provides a warranty for that 
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product or has a product warranty document attached to the product. Shall be 
deemed that the seller makes an offer to guarantee that product by default, even if 
The seller will not have any advertising guarantee for the product itself. Which is 
considered by the manufacturer to authorize the seller to be a representative to 
show the intention to guarantee the product Unless the seller agrees not expressly 
guaranteed 
Keywords: warranty, product 
 
ท่ีมาและกรอบแนวการวิจัย 
 .ในการรับประกันภัยสินคGาอาจทําไดGหลายวิธีโดยอาจแบ.งเปOนหลายประเภท การรับประกัน
สินคGา คือการท่ีผูGขายหรือผูGผลิตไดGใหGคํารับรองหรือประกันเก่ียวกับสินคGาน้ันไม.ไดGเปOนตามท่ีรับประกัน
ไวG เปOนการบริการหลังการขาย ท่ีเปOนความผูกพันของผูGประกอบธุรกิจใชGในการกระตุGนใหGผูGบริโภค
บริโภคสินคGาใดๆเปOนการลดความเสี่ยงในการซื้อสินคGา การรับประกันก.อใหGเกิดประโยชน$แก.ผูGบริโภค
แลGวการรับประกันยังถือเปOนประโยชน$แก.ผูGผลิตและผูGขายในแง.ขGอมูลท่ีเก่ียวกับคุณภาพของสินคGาเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพสินคGา 
 การรับประกันซื้อคืนมีลักษณะคลGายการคืนเงินแต.การรับประกันการคืนเงินน้ัน ในบางกรณีผูG
ซื้อไม.จําตGองส.งมอบทรัพย$สินคืนใหGแก.ผูGขาย ในการซื้อปcจจุบันผูGบริโภคมีความรูGในการรับประกัน
สินคGามากข้ึนมีความตGองการในการสั่งซื้อและบริการหลังการขาย เพราะผูGบริโภคสามารถซื้อสินคGา
ประเภทเดียวกันไดGมากมาย และผูGประกอบการธุรกิจมีกลยุทธในการจูงใจใหGลูกคGามากมายซึ่งสินคGาท่ี
มีการรับประกันส.วนใหญ.มีราคาสูง 
 กรณีในความสัมพันธ$ทางสัญญาจะเห็นไดGว.าผลบังคับของสัญญาขยายขอบเขตใหGมีผลบังคับ
ต.อบุคคลท่ีตGองเขGามาผูกพัน การรับประกันสินคGาจึงมีแทบในทุกกิจกรรมการซื้อชาย ปcญหาในเร่ือง
ขอบเขตในการรับประกันสินคGา คือการแสดงเจตนาในลักษณะใดจึงถือว.าเปOนการรับประกันสินคGา
เพราะในปcจจุบันการแข.งขันทางธุรกิจมีการแข.งขันสูงมาก การโฆษณาสินคGาจึงมีความสําคัญเปOนอย.าง
มาก 
 ในบางกรณีปcญหาเร่ืองความสมบูรณ$ของขGอรับประกันสินคGาท่ีมีลักษณะจํากัดความรับผิด 
เพราะในบางกรณีผูGขายซึ่งเปOนผูGรับประกันสินคGาน้ันตกลงรับประกันสินคGาโดยมีการจํากัดความรับผิด
ในกรณีสินคGามีความชํารุดบกพร.อง ในบางกรณีกฎหมายน้ันยังไม.ชัดเจน ในส.วนของเร่ืองสิทธิและ
หนGาท่ีและความรับผิดของผูGรับประกันจึงควรพิจารณาปรับใหGเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ$ในการปรับใชGกฎหมายในเร่ืองการรับประกันสินคGาในส.วนความรับ
ผิดทางแพ.ง 
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2. เพ่ือศึกษากฎหมายต.างประเทศท่ีเก่ียวขGองกับการรับประกันสินคGาประเภทต.างๆ นํามา
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายไทย 

3. เพ่ือศึกษามาตรการในการปรับปรุงกฎหมายในส.วนของการรับประกัน ใหGเหมาะสมแก.ผูGท่ี
เก่ียวขGองในการใชGกฎหมายต.อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยฉบับน้ีมุ.งศึกษาและวิเคราะห$ปcญหาตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย$ใน
ส.วนของประกันสินคGาต.างๆ วิเคราะห$เปรียบเทียบหลักกฎหมายท้ังของประเทศไทยและต.างประเทศ 
การใชGกฎหมายท่ีเก่ียวขGอง เพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหGเหมาะสมกับสภาวะการณ$ในปcจจุบัน 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ  

1. ทําใหGทราบหลักเกณฑ$ในการปรับใชGกฎหมายในเร่ืองการรับประกันสินคGาในส.วนความรับ
ผิดทางแพ.ง 

2. ทําใหGทราบกฎหมายต.างประเทศท่ีเก่ียวขGองกับการรับประกันสินคGาประเภทต.างๆ นํามา
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายไทย 

3. ทําใหGทราบมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายในส.วนของการรับประกัน ใหGเหมาะสมแก.ผูG
ท่ีเก่ียวขGองในการใชGกฎหมายต.อไป 
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Constitutional Law Problems 
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คณะนิติศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 ป ฎิ ญ ญ าส ากลว. าดG วย สิ ท ธิม นุ ษ ยชน  (Universal Declaration of Human Right) 
คริสต$ศักราช ๑๙๔๘ ซึ่งประกาศว.า มนุษย$ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักด์ิศรีของสิทธิ 
ต.างในตนมีเหตุผลและมโนธรรมและควรปฎิบัติต.อกันดGวยจิตวิญญาณแห.งภราดรภาพ หลักการน้ีถูก
นํามาเขียนไวGต้ังแต.รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และตามรัฐธรรมนูญแห.ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดGวางหลักเกณฑ$ของกฎหมายใหGความคุGมครองบุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวGบุคคลน้ันมีสิทธิย่ืนคํารGองต.อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหG
ศาลรัฐธรรมนูญไดGมีคําวินิจฉัยว.าบทบัญญัติแห.งกฎหมายขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญไดG แต.ตาม
รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทยฉบับปcจจุบันไดGมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ$ในการย่ืนคํารGองบาง
ประการ รัฐธรรมนูญฉบับปcจจุบัน มาตรา ๒๑๓ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในประเด็นว.าการ
กระทําน้ันขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม.ปรากฎแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญฉบับปU ๒๕๕๐ น้ันมาตรา ๒๑๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในประเด็นว.าบทบัญญัติแห.งกฎหมายขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญไดG  
คําสัญ การกระทําท่ีขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญ 
 

Abstract 
 Universal Declaration of Human Right, 1946, which declared that All humans 
are born free and equal in the dignity of rights. In their own reason and conscience 
and should be treated with the spirit of brotherhood This principle has been written 
since the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2472 and in accordance with 
the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2550 (2007) has laid down the rules 
for the protection of persons who have been violated the rights or freedoms that 
this constitution guarantees. To the Constitutional Court so that the Constitutional 
Court has a decision that the provisions of the law are contrary to or inconsistent 
Rotate the Constitution But according to the current Constitution of the Kingdom of 
Thailand, there are some changes in the rules for filing a petition. The current 
constitution, section 213. The Constitutional Court will have a decision on whether 
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the action is contrary to or inconsistent with the Constitution. Which does not appear 
in the Constitutional Court's ruling in accordance with the Constitution of the 
Kingdom of Thailand BE 2550 (2007). According to the 2007 Constitution, Section 212. 
The Constitutional Court has a decision on whether the provisions of the law are 
contrary to or inconsistent with the Constitution. 
Keyword: Actions contrary to or inconsistent with the Constitution 
 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทยมีสถานะเปOนกฎหมายสูงสุดในดGานการใหGความคุGมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการรับแนวความคิดด้ังเดิมมาจากปฎิญญาสากลว.าดGวยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Right) คริสต$ศักราช ๑๙๔๘ ซึ่งประกาศว.า มนุษย$
ท้ังหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักด์ิศรีของสิทธิ ต.างในตนมีเหตุผลและมโนธรรมและควร
ปฎิบัติต.อกันดGวยจิตวิญญาณแห.งภราดรภาพ หลักการน้ีถูกนํามาเขียนไวGในรัฐธรรมนูญแห.ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ในหมวดของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในขณะน้ันยังไม.
ปรากฏว.ามีองค$กรตามรัฐธรรมนูญใหGความคุGมครองอย.างเปOนรูปธรรม รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดGกําหนดใหG คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห.งชาติ เปOนองค$กรเฉพาะเพ่ือ
การคุGมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับว.าเปOนองค$กรแรก หลังจากน้ันเม่ือมีการประกาศใชGรัฐธรรมนูญแห.ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดGกําหนดใหGศาลรัฐธรรมนูญทําหนGาท่ีคุGมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอันเน่ืองมาจากการใชGอํานาจรัฐในการตรวจสอบความชอบดGวยรัฐธรรมนูญ 
(พรทิภา ไสวสุวรรณวงค$. ๒๕๕๙) สิทธิและเสรีภาพจึงสําคัญในการทําความเขGาใจถึงความหมายและ
ขอบเขตของสองสิ่งน้ีซึ่งมีลักษณะเปOนนามธรรม 
 สิทธิ หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายรับรองและคุGมครองใหGแก.บุคคลในอันท่ีจะกระทําการหรืองดเวGน
กระทําการอย.างใดอย.างหน่ึงเพ่ือประโยชน$อันพึงมีพึงไดGของตน และโดยเหตุท่ีบุคคลผูGทรงสิทธิสามารถ
เรียกรGองใหGบุคคลอ่ืนกระทําการหรืองดเวGนกระทําการอย.างใดอย.างหน่ึงเพ่ือใหGเปOนไปตามสิทธิของตนไดG  
 เสรีภาพ หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีอิสระในอันท่ีจะกระทําการหรืองดเวGนกระทําการอย.างใด
อย.างหน่ึงตามปรารถนาของตน โดยไม.ถูกแทรกแซงหรือครอบงําจากบุคคลอ่ืน ส.วนกฎหมายท่ีบัญญัติ
ใหGการรับรองและคุGมครองเสรีภาพของบุคคลน้ันอาจเปOนกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนก็ไดG 
 สิทธิและเสรีภาพมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต.างกันแต.ในขณะเดียวก็มีการส.งเสริมสนับสนุน
กัน สิทธิในสมัยปcจจุบันไดGแบ.งงออกเปOน ๒ ประเภทใหญ. สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิและเสรีภาพท่ี
ติดตัวมนุษย$ทุกคนมาต้ังแต.กําเนิด และไม.อาจถูกพรากไปจากมนุษย$ไดGโดยไม.เปOนการทําลายความ
เปOนมนุษย$ของผูGน้ัน สิทธิมนุษยชนจึงเปOนคุณลักษณะประจําตัวของมนุษย$ และเปOนสิ่งท่ีมนุษย$พึงมีใน
ฐานะท่ีเกิดมาเปOนมนุษย$ มนุษย$ทุกคนจึงมีสิทธิและเสรีภาพเหล.าน้ีอยู.แลGวต้ังแต.ก.อนมี รัฐ เกิดข้ึน ไม.มี
มนุษย$ผูGใดสามารถสละสิทธิและเสรีภาพเหล.าน้ีไดGโดยชอบ และไม.มีผูGปกครองคนใดหรือคณะใดท่ีจะมี
อํานาจทําลายสิทธิและเสรีภาพ 
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 นักปราชญ$ชาวตะวันตกไดGใหGความหมายสิทธิมนุษยชน 
RJ”Vincent กล.าวว.า สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิท่ีคนทุกคนมีอยู.โดยเสมอภาค เท.าเทียมกัน 

ดGวยเหตุท่ีเขาเปOนมนุษย$ เปOนสิทธิท่ีต้ังอยู.บนความใส.ใจต.อธรรมชาติแห.งการเปOนมนุษย$ของเขา  
(จรัญ โฆษณานันท$ 2528 แปล) 

John Stuart Mill อธิบายว.า สิทธิมนุษยชน เปOนสิทธิในฐานะเปOนองค$ประกอบหน่ึงท่ีไม.อาจ
ขาดไดGในความสุขของมนุษย$ อันหมายถึงว.า บุคคลทุกคนโดยธรรมชาติมีสิทธิท่ีจะไดGรับการเคารพนับ
ถือเชิงศีลธรรมอย.างเท.าเทียมกันจากผูGอ่ืน (บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ.2533) 

Joel Feinberg อธิบายว.า สิทธิมนุษยชนเปOนขGอเรียกรGองทางศีลธรรมอันม่ังคงสมบูรณ$ ซึ่ง
ต้ังอยู.บนฐานของความตGองการหรือความจําเปOนข้ันพ้ืนฐานของมนุษย$ท้ังหมด โดยถือว.าปcจเจกชนทุก
คนลGวนมีสิทธิมนุษยชนเพราะทุกคนต.างก็มีความตGองการเย่ียงมนุษย$เหมือนกัน หาใช.แลGวก็คงไม.
สามารถมองเขาเหล.าน้ันว.าเปOนมนุษย$ไดG 

ส.วนสิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิและเสรีภาพในอันท่ีจะเขGาไปมีส.วนร.วมในกระบวนการสรGาง
เจตจํานงทางการเมืองของรัฐหรือเขGาไปมีส.วนร.วมในองค$กรของรัฐสิทธิพลเมืองจึงมีไดGเฉพาะแต.
ภายหลังเวลาท่ีเกิด รัฐ แลGวเท.าน้ัน   

จากความหมายสิทธิและเสรีภาพและการแยกสิทธิออกมาเปOนสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง 
การคุGมครองสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนตGองอาศัยเคร่ืองมือในการกํากับดูแล รัฐธรรมนูญไดGใหG
อํานาจประชาชนในการรักษาสิทธิของตนเองว.ากฎหมายน้ันๆละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนหากเห็น
ว.าตนถูกกระทบกระท่ังสิทธิโดยกฎหมายน้ันก็มีสิทธิย่ืนคํารGองต.อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหGวินิจฉัยว.า
บทบัญญัติแห.งกฎหมายน้ันขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญ ผลก็คือว.าการขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัติแห.งกฎหมายน้ันก็จะไม.มีผลบังคับใชG หากกฎหมายน้ันไม.ขัดหรือแยGงกับรัฐธรรมนูญ
กฎหมายน้ันก็บังคับใชGไม.เปOนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การเสนอคดีลักษณะน้ีถูก
คาดหมายจากคณะผูGร.างรัฐธรรมนูญว.ามีความเปOนไปไดGท่ีประชาชนจะใชGสิทธิเปOนจํานวนมากโดยท่ีไม.
มีการพิจารณากลั่นกรอง ดังน้ันรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย ไดGวางหลักเกณฑ$ในการแกGไขใหG
บุคคลท่ีพิจารณาเห็นว.ากฎหมายน้ันละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตน โดยวางเง่ือนไขในการใชGสิทธิ
จะตGองดําเนินการตามช.องทางต.างๆท่ีกําหนดไวGโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญเท.าน้ัน การย่ืนคํารGองใหGศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยน้ันจะตGองเปOนกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญซึ่งเปOนกฎหมายท่ีตราโดย
ฝ�ายนิติบัญญัติอันไดGแก.พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเทียบเท.า ส.วนกฎหมายลําดับรองอันไดGแก. 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เปOนตGนย.อมไม.ใช.กฎหมายตามรัฐธรรมนูญท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัย ส.วนเน้ือหาของคํารGองบุคคลท่ีอGางว.ากฎหมายละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตนน้ันจะตGองระบุ
กฎหมายและบทบัญญัติมาตราท่ีละเมิดสิทธิและเสรีภาพและขอใหGศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว.า
บทบัญญัติน้ันขัดต.อรัฐธรรมนูญมาตราใดและในคํารGองตGองระบุถึงว.าผูGรGองไม.อาจใชGสิทธิโดยวิธีอ่ืนท่ี
บัญญัติไวGในรัฐธรรมนูญ หลักเกณฑ$น้ีปรากฏในรัฐธรรมนูญปU ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญปU ๒๕๖๐ และ
ปรากฏหลักเกณฑ$สําคัญบางประการตาม คําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ    ท่ี ๓๗/๒๕๕๑ วินิจฉัยว.าจะ
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เปOนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ไดGแต.ตGองถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญไดGรับรองและ
คุGมครองไวG 
 ตามรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่งถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวGมีสิทธิย่ืนคํารGองต.อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยว.า
บทบัญญัติแห.งกฎหมายขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญไดG วรรคสองการใชGสิทธิตามวรรคหน่ึงตGองเปOนกรณี
ท่ีไม.อาจใชGสิทธิโดยวิธีการอ่ืนไดGแลGว ท้ังน้ีตามท่ีบัญญัติไวGในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว.า
ดGวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เปOนการวางหลักเกณฑ$ของกฎหมายใหGความคุGมครองบุคคลซึ่ง
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวGบุคคลน้ันมีสิทธิย่ืนคํารGองต.อศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือใหGศาลรัฐธรรมนูญไดGมีคําวินิจฉัยว.าบทบัญญัติแห.งกฎหมายขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญไดG การท่ี
บุคคลจะใชGสิทธิไดGโดยวิธีการอ่ืนไดG ตามมาตรา ๒๑๒ ประกอบดGวยขGอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว.าดGวย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยฯขGอ ๒๑ วางหลักเกณฑ$ว.า ตGองเปOนกรณีท่ีผูGรGองไม.อาจใชGสิทธิโดย
วิธีการอ่ืนไดG เม่ือผูGรGองไม.ไดGใชGสิทธิโดยวิธีการอ่ืนครบถGวนตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕
(๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง(๒) ศาลรัฐธรรมนูญไดGยืนยันหลักเกณฑ$น้ีมาตลอดดังปรากฎในคําสั่ง
ศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๕/๒๕๕๒ คํารGองของผูGรGองเปOนคํารGองท่ีขอใหGศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ เน้ือหาของคํารGองเปOนการรGอง
ขอใหGพิจารณาวินิจฉัยว.า คําสั่งของศาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ.ง มาตรา ๓๐๙ ตรีขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญและในการท่ีคํารGองของผูGรGองเปOนกรณี
ท่ีกล.าวอGาง ผูGรGองถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวG แต.ผูGรGองไม.ไดGใชGสิทธิโดย
วิธีการอ่ืนใหGครบถGวน ผูGรGองยังมิไดGรGองเรียนต.อผูGตรวจการแผ.นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕(๑) 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห.งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง ดังน้ันคํารGองของ
ผูGรGองจึงไม.เปOนไปตามหลักเกณฑ$ท่ีบัญญัติไวGในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขGอกําหนดศาล
รัฐธรรมนูญว.าดGวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ.๒๕๕๐ ขGอ ๒๑ ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวG
วินิจฉัยไดG และคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๗/๒๕๕๒ การท่ีผูGรGองขอใหGศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว.า
บทบัญญัติในมาตรา ๔๔(๑) แห.งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทGองถ่ินหรือผูGบริหารทGองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๕ หรือไม. น้ัน ไม.ปรากฏว.าผูGรGองไดGใชGสิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ 
ผูGตรวจการแผ.นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕(๑) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห.งชาติตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง(๒)อันเปOนการใชGสิทธิโดยวิธีการอ่ืนก.อนย่ืนคํารGองต.อศาล
รัฐธรรมนูญ คํารGองของผูGรGองในประเด็นน้ีจึงไม.ตGองดGวยหลักเกณฑ$ตามรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๑๒ ประกอบขGอกําหนด  ศาลรัฐธรรมนูญว.าดGวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ.
๒๕๕๐ ขGอ ๒๑ ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวGพิจารณาวินิจฉัยไดG 
 ตามรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุGมครองไวGมีสิทธิย่ืนคํารGอง ต.อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยว.าการ
กระทําน้ันขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวGใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
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 การท่ีการกระทําเปOนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพขัดต.อรัฐธรรมนูญน้ันตามรัฐธรรมนูญ 
กําหนดใหG บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีคุGมครองไวG จะย่ืนคํารGองขอใหGศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยไดGต.อเม่ือ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญคุGมครองไวGอันสืบเน่ืองมาจาก
การกระทําน้ัน และบุคคลน้ันตGองย่ืนคํารGองต.อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยว.าการกระทําน้ันขัด
หรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญ และบุคคลน้ันตGองดําเนินการตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวG
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว.าดGวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เม่ือศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว.าการกระทําน้ันขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญ ผลของคําวินิจฉัย การกระทําน้ันเปOนอันใชGบังคับ
ไม.ไดGตามมาตรา ๕ แห.งรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  
 หลักเกณฑ$การย่ืนเร่ืองใหGศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญปU ๒๕๖๐ ตGองปฎิบัติตาม
หลักเกณฑ$ วิธีการและเง่ือนไขท่ีระบุไวGในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว.าดGวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและไดGรับความ
เดือดรGอนเสียหาย หรือาจจะเดือดรGอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดGอันเน่ืองมาจากการถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพน้ัน ย.อมมีสิทธิย่ืนคํารGองขอใหGศาลพิจารณาวินิจฉัยคดีตามมาตรา ๗(๑๑)ไดG 
โดยจะตGองย่ืนคํารGองต.อผูGตรวจการแผ.นดินเสียก.อนภายในเกGาสิบวันนับแต.วันท่ีรูGหรือควรรูGถึงการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล.าว เวGนแต.การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพน้ันยังคงมีอยู.ก็ใหGย่ืนคํารGองไดG
ตราบท่ีการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพน้ันยังคงมีอยู.และใหGนําความในมาตรา ๔๘ วรรคหน่ึงและวรรค
สองมาใชGบังคับดGวยโดยอนุโลม โดยตGองย่ืนคํารGองต.อศาลภายในเกGาสิบวันนับแต.วันท่ีไดGรับแจGง
ความเห็นของผูGตรวจการแผ.นดินหรือวันท่ีพGนกําหนดเวลาท่ีผูGตรวจการแผ.นดินไม.ย่ืนคํารGองต.อศาล
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสองภายใตGบังคับมาตรา ๔๒ การย่ืนคํารGองตามวรรคหน่ึงตGองระบุการกระทําท่ี
อGางว.าเปOนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของตนโดยตรงใหGชัดเจนว.าเปOนการกระทําใดและละเมิดต.อ
สิทธิหรือเสรีภาพของตนอย.างไร วรรคสามในกรณีท่ีศาลเห็นว.าคํารGองตามวรรคหน่ึงไม.เปOนสาระอัน
ควรไดGรับวินิจฉัย ศาลจะไม.รับคํารGองดังกล.าวไวGพิจารณาก็ไดGและถGาศาลเห็นว.าเปOนกรณีตGองหGามตาม
มาตรา ๔๗ การใชGสิทธิย่ืนคํารGองตามมาตรา ๔๖ ตGองเปOนการกระทําท่ีเปOนการละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพอันเกิดจากการกระทําของหน.วยงานของรัฐ เจGาหนGาท่ีของรัฐหรือหน.วยงานซึ่งใชGอํานาจรัฐ
และตGองมิใช.กรณีอย.างหน่ึงอย.างใด ดังต.อไปน้ี (๑) การกระทําของรัฐบาล 
(๒) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดGกําหนดกระบวนการรGองหรือผูGมีสิทธิขอใหGศาล
พิจารณาวินิจฉัยไวGเปOนการเฉพาะแลGว (๓) กฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการไวGเปOนการเฉพาะและ
ยังมิไดGดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการน้ันครบถGวน (๔) เร่ืองท่ีอยู.ในระหว.างการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลอ่ืน หรือเร่ืองท่ีศาลอ่ืนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ งถึงท่ีสุดแลGว (๕) การกระทําของ
คณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๒ (๖) การกระทําท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการทหาร
รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับวินัยทหาร และมาตรา ๔๘ ภายใตGบังคับมาตรา ๔๗ ผูGใดถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุGมครองไวG ถGาผูGน้ันเห็นว.าการละเมิดน้ันเปOนผลจากบทบัญญัติแห.งกฎหมาย
ขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญใหGย่ืนคํารGองต.อผูGตรวจการแผ.นดิน และใหGผูGตรวจการแผ.นดินพิจารณาย่ืน
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คํารGองต.อศาลพรGอมดGวยความเห็นภายในหกสิบวันนับแต.วันท่ีรับคํารGองจากผูGรGอง โดยใหGผูGตรวจการ
แผ.นดินแจGงผลการพิจารณาใหGผูGรGองทราบภายในสิบวันนับแต.วันท่ีครบกําหนดเวลาดังกล.าว วรรคสอง
ในกรณีท่ีผูGตรวจการแผ.นดินไม.ย่ืนคํารGองตามวรรคหน่ึงหรือไม.ย่ืนคํารGองภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หน่ึง ผูGถูกละเมิดมีสิทธิย่ืนคํารGองโดยตรงต.อศาลไดG วรรคสามใหGนําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมา
ใชGบังคับแก.กรณีผูGถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพประสงค$จะย่ืนคํารGองต.อศาลเพ่ือขอใหGศาลมีคําวินิจฉัยว.า
การกระทําน้ันขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญดGวยโดยอนุโลม วรรคสี่ใหGนําความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง
และวรรคสามมาใชGบังคับแก.การย่ืนและการพิจารณาคํารGองตามมาตราน้ีดGวยโดยอนุโลม  
 หลังจากประกาศใชGรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดGปรากฏว.ามี
ผูGใชGสิทธิตามมาตรา ๒๑๓ ศาลรัฐธรรมนูญไดGมีคําสั่งวินิจฉัยในปcญหาน้ีว.าการใชGสิทธิตามมาตรา ๒๑๓ 
น้ัน จะตGองดําเนินการผ.านเง่ือนไขของมาตรา ๒๑๒ หรือมาตรา ๒๓๑(๑) แลGวแต.กรณี ปรากฎตาม 
คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๕/๒๕๖๐ การรGองใหGตรวจสอบกฎหมายว.าชอบดGวยรัฐธรรมนูญฉบับปcจจุบัน
โดยอาศัยมาตรา ๒๑๓ ไม.ไดGเพราะรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไวGเปOนการเฉพาะในมาตรา ๒๑๒ มาตรา 
๒๓๑(๑)ผูGรGองอGางว.าตนเปOนผูGไดGรับผลกระทบจากการบังคับใชG พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.
๒๕๕๘ มีบทบัญญัติหลายมาตราจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยสุจริตและเปOนการ
เลือกปฎิบัติต.อบรรษัทรักษาความปลอดภัยในฐานะนิติบุคคลผูGประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
และพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงขอใหGศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว.าบทบัญญัติแห.งกฎหมาย
ดังกล.าวขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา 
๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๘ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ อันเปOนกรณีการตรวจสอบความชอบ
ดGวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห.งกฎหมาย โดยท่ีตามรัฐธรรมนูญฉบับปcจจุบันไดGบัญญัติสิทธิการย่ืน
คํารGองเพ่ือตรวจสอบความชอบดGวยกฎหมายไวGเปOนการเฉพาะในมาตรา ๒๑๒ ในมาตรา ๒๓๑(๑) 
ดังน้ันผูGรGองจึงไม.อาจย่ืนคํารGองดังกล.าวโดยอาศัยช.องทางตามมาตรา ๒๑๓ ไดG 

คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๙/๒๕๖๐ การย่ืนคํารGองตามมาตรา ๒๑๓ ตGองแสดงใหGเห็นว.าสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของผูGรGองถูกละเมิด แต.การท่ีผูGรGองอGางว.าตนไม.ไดGรับความเปOนธรรม
เน่ืองจากการกระทําของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีรับคํารGองของผูGรGองไดGดําเนินการล.าชGาและไม.ถูกตGอง
ตามข้ันตอนบางประการ และไม.แจGงผลความคืบหนGา การดําเนินการล.าชGาทําใหGพยานเอกสารต.างๆ
อาจถูกทําลายลง การกระทําของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญฯมาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๑ หรือไม. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว.า ตามขGอเท็จจริงไม.ปรากฎว.าการกระทําใด
ของคณะกรรมการเปOนการละเมิดต.อสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กรณีจึงไม.ตGองดGวยหลักเกณฑ$
ตามรัฐธรรมนูญฯมาตรา ๒๑๓ ศาลรัฐธรรมนูญไม.รับคํารGองไวGวินิจฉัย 

คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๓๙/๒๕๖๑ ศาลเห็นว.ากรณีท่ีผูGรGองกล.าวอGางมาในคํารGองลGวนเปOน
ขGอเท็จจริงท่ีไม.ปรากฎว.าผูGรGองเปOนผูGถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุGมครองไวGโดยตรงและ
ไดGรับความเดือดรGอนหรือเสียหาย หรือาจจะเดือดรGอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดGอัน
เน่ืองมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพน้ัน นอกจากน้ี การท่ีผูGรGองไดGย่ืนคํารGองต.อศาลรัฐธรรมนูญ
หลายคร้ังโดยมีมูลคดีมาจากการท่ีผูGรGองตGองการตรวจสอบบุคคลผูGดํารงตําแหน.งอัยการสูงสุดดGวยเหตุ
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ส.วนตัว ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดGมีคําสั่งไม.รับไวGพิจารณาวินิจฉัยทุกคํารGอง เน่ืองจากไม.ตGองดGวย
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว.าดGวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑ คํารGองของผูGรGองท่ีย่ืนต.อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยมูลคดีดังกล.าวจึงไม.เปOน
สาระอันควรไดGรับการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว.าดGวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๔๖ วรรคสาม ผูGรGองจึงไม.อาจย่ืนคํารGองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๑๓ ไดG 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาปcญหาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัยตามน้ีมุ.งไปท่ีการศึกษาถึงเฉพาะคดีท่ีเกิดข้ึนตามรัฐธรรมนูญปU ๒๕๕๐ 

เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายท่ีบัญญัติไวGในรัฐธรรมนูญปU ๒๕๖๐โดยวิธีการคGนควGาและรวบรวมขGอมูล
ใชGวิธีวิจัยทางเอกสาร จากการศึกษาเอกสารโดยนําขGอมูลมาเรียบเรียงรวมกันทําการวิเคราะห$และ
ประมวลผลขGอมูล 

 
การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยโดยการทบทวนเอกสาร นําขGอมูลท่ีไดGมาทําการวิเคราะห$ สังเคราะห$ และ
ประมวลผล 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยพบว.าการคุGมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยใหGประชาชนไม.ว.าบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลย่ืนคํารGองต.อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือใหGวินิจฉัยว.าสิทธิและเสรีภาพของตนถูก
กระทบโดยบทบัญญัติของกฎหมาย หลักเกณฑ$ในการย่ืนคํารGองขอใหGศาลรัฐธรรมนูญคุGมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลน้ันตามรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับไม.ไดGเป}ดโอกาสใหGมีการใชGสิทธิไดGทันทีแต.จะใชG
สิทธิไดGต.อเม่ือเปOนไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญไดGกําหนดเง่ือนไขไวG แต.มีขGอแตกต.างท่ีสําคัญประการ
หน่ึงไดGแก.รัฐธรรมนูญฉบับปcจจุบัน มาตรา ๒๑๓ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในประเด็นว.าการ
กระทําน้ันขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม.ปรากฎแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห.งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เน่ืองจากตามรัฐธรรมนูญฉบับปU ๒๕๕๐ น้ันมาตรา ๒๑๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในประเด็นว.าบทบัญญัติแห.งกฎหมายขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญไดG แต.
ปรากฏในนิติกรรมทางปกครองว.า การกระทําทางปกครอง ซึ่งถูกแบ.งออกเปOน ๒ ลักษณะไดGแก. 
กิจกรรมทางกายภาพ คือ การเคลื่อนไหวร.างกาย กิจกรรมทางนามธรรม ไดGแก. การท่ีฝ�ายปกครองไดG
ออกกฎหรือคําสั่งทางปกครอง นิติกรรมทางปกครองตGองเปOนการใชGอํานาจทางปกครอง การแสดง
เจตนาฝ�ายเดียว เปOนการเคลื่อนไหวสิทธิหนGาท่ีและสถานภาพไดG ตามพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติ
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ราชการทางปกครอง ไดGแก. คําสั่ง คําวินิจฉัย การอนุมัติ การอนุญาต การรับจดทะเบียน การวินิจฉัย
อุทธรณ$ อีกประเภทหน่ึง การแสดงเจตนาออกสู.ภายนอกฝ�ายปกครอง ตGองเปOนการทําใหGเกิดการ
เคลื่อนไหวสิทธิหนGาท่ีหรือสถานภาพของบุคคลภายนอกฝ�ายปกครอง และตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหรือคําสั่งทางปกครองท่ีกระทบต.อสิทธิหรือเสรีภาพ 
บุคคลผูGถูกกระทบสิทธิหรือเสรีภาพดังกล.าวย่ืนคํารGองขอเพิกถอนโดยตGองปฎิบัติตามข้ันตอนของการ
อุทธรณ$คําสั่งในเร่ืองคําสั่งทางปกครอง (จิรนิติ  หะวานนท$. 2533) หากถGอยคําว.าการกระทําตาม
รัฐธรรมนูญในปcจจุบันไม.มีความหมายครอบคลุมถึงบทบัญญัติของกฎหมายตามความหมายของ
รัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและหนGาท่ีจะกล.าวอGางว.ามีบทบัญญัติของกฎหมายละเมิดสิทธิ
และหนGาท่ีซึ่งขัดต.อรัฐธรรมนูญ 
 
ข�อเสนอแนะ 

ขGอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว.าดGวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑ ควรกําหนดบทนิยามของการกระทําท่ีขัดต.อรัฐธรรมนูญใหGมีความหมาย
รวมถึงบทบัญญัติแห.งกฎหมาย 

ขGอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต.อไป ๑. นิติกรรมทางปกครองปรากฏรูปแบบการกระทําของ
หน.วยงานทางปกครองหรือเจGาหนGาท่ีทางปกครองท่ีขัดหรือแยGงต.อรัฐธรรมนูญ 
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พรทิภา ไสวสุวรรณวงค$. (๒๕๕๙). ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาสิทธิมนุษยชน:กรณีหลักความ
เสมอภาคและข�อห�ามการเลือกปฎิบัติไม�เปCนธรรม,รวมบทความวิชาการของสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ ชุดท่ี  ๑๔(หนGา๒๕๙-๒๖๒) “ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิ ติธรรม คํ้าจุน
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ปEญหาในการมอบอํานาจกระทําการแทน 
The problem in delegating authority. 

 
รัสรินทร$ พงษ$ลี้รัตน$ 

Rassarin Pongleerat 
คณะนิติศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

        
บทคัดย�อ 

 ในยุคปcจจุบันน้ันการทําสัญญาทางธุรกิจน้ันตGองการความคล.องตัวสูงเพราะการแข.งขันมีมาก 
ในการท่ีเจGาของกิจการน้ันๆจะกระทําการทางสัญญาใดๆจึงตGองมีการมอบอํานาจใหGกระทําการแทน 
การมอบอํานาจจึงเขGามามีบทบาทในการทําสัญญาต.างๆ เม่ือมีการกรอกขGอความลงในเอกสารซึ่งเปOน
ปcญหาขGอกฎหมายท่ีเปOนอํานาจของผูGกรอกขGอความลงในเอกสารท่ีมีขGอความสมบูรณ$ 
 จากกรณีขGอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนน้ันเช.น กรณีการกูGยืมเงินกรณีท่ีผูGกูGยืมลงลายมือช่ือในกระดาษ
เปล.าซึ่งยังไม.ไดGกรอกขGอความผูGใหGกูGเก็บเอกสารไวGแลGวนําไปกรอกขGอความเอง อีกกรณีหน่ึงคือการลง
ลายมือช่ือในใบมอบอํานาจท่ียังไม.ไดGกรอกขGอความ ทํานองเดียวกันในทางปฎิบัติจึงอาจเปOนปcญหา
การโตGแยGงในภายหลังไดG 
 จึงเห็นควรพิจารณาประเด็นต.างๆคือ 
 -ปcญหาในเร่ืองหลักกฎหมายในเร่ือง สิทธิหนGาท่ีของบุคคลต.างๆท่ีเก่ียวขGองกับการมอบ
อํานาจใหGบุคคลอ่ืนกรอกขGอความในเอกสาร 
 -ปcญหาในเร่ืองการเพิกถอนความยินยอมในการมอบใหGบุคคลอ่ืนกรอกขGอความลงในเอกสาร 
ก.อนจะมีการเขียนขGอความลงในเอกสาร 
 -ปcญหาการคุGมครองบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขGองกับเอกสารซึ่งมีการกรอกขGอความสมบูรณ$ใน
ภายหลัง 
 ในประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย$มาตรา 9 บัญญัติว.า เม่ือมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมาย
บังคับใหGทําเปOนหนังสือ บุคคลน้ันจะตGองทําเปOนหนังสือไม.จําเปOนตGองเขียนเอง แต.หนังสือตGองลง
ลายมือช่ือบุคคลน้ัน  
 กรณีท่ีแบบของกฎหมายกําหนดแบบของนิติกรรมบางอย.างตGองทําเปOนหนังสือ คู.สัญญาอาจ
ไม.ตGองเขียนหรือพิมพ$เอง โดยอาจมอบใหGบุคคลอ่ืนเขียนหรือพิมพ$ก็ไดGแต.ท่ีสําคัญน้ันตัวคู.สัญญา
จะตGองเปOนคนลงลายมือช่ือ 
 ในกรณีการกรอกขGอความลงในเอกสารของบุคคลอ่ืนในหลักกฎหมายเร่ืองนิติกรรม หลัก
กฎหมายเร่ืองสัญญา หลักกฎหมายเร่ืองตัวแทน การจัดการงานนอกสั่ง โดยการพิจารณาส.วนแนวคิด
และหลักกฎหมายของต.างประเทศตามกฎหมายโรมัน เพ่ือเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายประเทศ
อังกฤษ ซึ่งจากการศึกษามีความใกลGเคียงกันโดยนําประเด็นเร่ืองตัวแทนมาปรับใชG 
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 ในส.วนของกรณีท่ีมอบใหGบุคคลอ่ืนกรอกขGอความในเอกสารใหGความยินยอมแลGวไปเพิกถอน
ภายหลังจะปรับใชGในเร่ืองของหลักสัญญาตัวแทน ซึ่งยังไม.มีความชัดเจนในประเด็นดังกล.าวจึงเห็น
ควรท่ีจะเสนอใหGปรับในส.วนน้ีเพ่ือใชGในทางปฎิบัติต.อไป 
คําสําคัญ: การมอบอํานาจ, การกรอกขGอความ 
 

Abstract 
 In the present day, the business contract requires high flexibility because the 
competition is huge. In the case that the owner of the business is committed to any 
contract, he must be authorized to act on his behalf. The delegation therefore took 
a role in various contracts. When filling in the text, which is a legal issue that is the 
power of When the text is filled in the document, which is a legal issue that is the 
power of the person filling in the document with complete text 
 From the fact that In the case of borrowing money in the case that the 
borrower signs in the blank paper which has not yet been filled out, the lender 
keeps the document and then prepares to fill out the message itself. Power of 
attorney that has not yet been filled out Likewise, in practice, it may be a problem 
of argumentation later. 
 Therefore, should consider various issues 
 - Problems in legal matters in the matter Rights, duties and responsibilities of 
individuals involved in granting power to others to fill in the documents 
 Therefore, should consider various issues 
 - Problems in legal matters in the matter Rights, duties and responsibilities of 
individuals involved in granting power to others to fill in the documents 
 - Issues for the protection of third parties related to documents which have 
been filled out later 
In the Civil and Commercial Code, Section 9 stipulates that when any business which 
the law enforces Make a book That person must make a book, no need to write 
himself. But the book must be signed by that person 
 In the case of a legal form, the form of certain juristic acts must be made in 
writing. The parties may not have to write or print themselves. Which may be given 
to another person to write or print, but in that case, the contract party must be a 
signature 
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 In the case of filling out the text in the documents of another person in the 
legal act Contract law Principles of law regarding agents Off-task management By 
considering the concepts and principles 
 Foreign laws according to Roman law To compare with the British law Which 
the study is similar to each other by applying agent issues 
 As for the case that is given to another person to fill in the consent 
document, then will be revoked after applying in the matter of the agent contract. 
Which is not yet clear on the issue, therefore it should be proposed to adjust in this 
section for further use 
Keywords: delegation, message 
 
ท่ีมาและกรอบแนวการวิจัย 
 ตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย$ มาตรา 9 บัญญัติว.า เม่ือมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมาย
บังคับใหGทําเปOนหนังสือ บุคคลผูGทําเปOนหนังสือไม.ตGองเขียนเองแต.หนังสือตGองลงลายมือช่ือของบุคคล
น้ัน 
 ลายพิมพ$น้ิวมือแกงใด ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนทํานองเช.นว.าน้ันท่ีทําลงในเอกสาร
แทนการลงลายมือช่ือ หากมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไวGดGวยแลGวสองคนใหGถือว.าเสมอกับการลง
ลายมือช่ือ 
 ความในวรรคสองไม.ใชGบังคับแก.การลงลายพิมพ$น้ิวมือ แกงใด ตราประทับ หรือเคร่ืองหมาย
อ่ืนทํานองเช.นว.าน้ัน ซึ่งทําลงในเอกสารท่ีทําต.อพนักงานเจGาหนGาท่ี 
 กรณีท่ีกฎหมายกําหนดแบบของนิติกรรมบางอย.างใหGตGองทําเปOนหนังสือ คู.สัญญาอาจไม.ตGอง
เปOนคนท่ีเขียนหรือพิมพ$หนังสือสัญญา ดังกล.าวดGวยตนเองโดยอาจเปOนคนมอบหมายใหGคนอ่ืนเขียน
หรือพิมพ$ก็ไดG แต.ที่สําคัญ ตัวคู.สัญญาจะตGองเปOนคนลงลายมือช่ือดGวยตนเอง 
 สัญญาไม.มีช่ือน้ันเปOนสัญญาท่ีกฎหมายมิไดGกําหนดหลักเกณฑ$ไวGโดยเฉพาะเจาะจงแต.เปOน
สัญญาท่ีคู.สัญญาสามารถทําข้ึนตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ซึ่งจะมีวัตถุประสงค$ของสัญญา
อย.างไรก็ไดG แต.สัญญาประเภทน้ีตGองอยู.ภายใตGหลักเกณฑ$ท่ัวไปของสัญญา กรณีการมอบอํานาจน้ัน
ตGองทําตามความประสงค$ของผูGมอบหมาย บางกรณีอาจไม.ตรงตามความประสงค$ของผูGมอบหมาย 
เม่ือมีการนําเอกสารไปแสดงต.อบุคคลภายนอกน้ัน บุคคลใดจะเปOนผูGรับผิดในกรณีเช.นน้ี 
 มีประเด็นหลายอย.างท่ีสําคัญคือ การมอบอํานาจใหGทนายความแกGไขเพ่ิมเติม หรือ ตกเติม 
ขีดฆ.า ในคําคู.ความคํารGองขอต.างๆ การมอบอํานาจใหGไปจดทะเบียนจํานองท่ีดิน การซื้อขายท่ีดินโดย
วีธีโอนลอย การซื้อขายรถยนต$โดยวิธีโอนลอย หนังสือมอบอํานาจใหGมีการจดทะเบียน บริษัทจํากัด 
หรือ บริษัทมหาชนจํากัด 
 การท่ีผูGรับมอบอํานาจใหGกรอกขGอความ ลงไปในกระดาษท่ีมีเพียงลายมือช่ือของผูGมอบใหG
กรอกขGอความลงในกระดาษท่ีมีเพียงลายมือช่ือของผูGมอบใหGกรอกขGอความ จึงมีปcญหาว.า ในเร่ืองหลัก
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กฎหมายท่ีเปOนท่ีมาของอํานาจของผูGกรอกขGอความลงในเอกสาร จึงนํากฎหมายท่ีเก่ียวขGองกับการ
มอบใหGบุคคลอ่ืนกรอกขGอความลงในเอกสารตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย$มาศึกษา เพ่ือใหG
เกิดความเขGาใจหลักกฎหมายท่ีมาของการมอบอํานาจใหGบุคคลอ่ืนกรอกขGอความลงในเอกสารท่ีผูGอ่ืน
ลงลายมือช่ือไวG 
  
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ$ในการปรับใชGกฎหมายในเร่ืองการมอบอํานาจ ใหGบุคคลอ่ืนกรอก
ขGอความแทน 

2. เพ่ือศึกษากฎหมายต.างประเทศท่ีเก่ียวขGองกับการมอบใหGบุคคลอ่ืนกรอกขGอความลงใน
เอกสารเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายไทย 

3. เพ่ือศึกษามาตรการในการปรับปรุงกฎหมายในส.วนของการมอบอํานาจใหGเหมาะสมแก.ผูG
ท่ีเก่ียวขGองในการใชGกฎหมายต.อไป 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยฉบับน้ีมุ.งศึกษาและวิเคราะห$ปcญหาตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย$ ใน
ส.วนของการมอบอํานาจ วิเคราะห$เปรียบเทียบหลักกฎหมายท้ังของประเทศไทยและต.างประเทศ 
การใชGกฎหมายท่ีเก่ียวขGอง เพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหGเหมาะสมกับสภาวะการณ$ในปcจจุบัน 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ  

 1. ทําใหGทราบหลักเกณฑ$ในการปรับใชGกฎหมายในเร่ืองการมอบอํานาจ ใหGบุคคลอ่ืนกรอก
ขGอความแทน 

2. ทําใหGทราบกฎหมายต.างประเทศท่ีเก่ียวขGองกับการมอบใหGบุคคลอ่ืนกรอกขGอความลงใน
เอกสารเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายไทย 

3. ทําใหGทราบมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายในส.วนของการมอบอํานาจใหGเหมาะสมแก.ผูG
ท่ีเก่ียวขGองในการใชGกฎหมายต.อไป 
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ปEญหาในการทําพินัยกรรมร�วมกันของบุคคลหลายคนท่ีเปCนเจ�าของรวม 
Problems in sharing the will of many people who own 

 

รัสรินทร$ พงษ$ล้ีรัตน$, สุวุฒิ สุกิจจากร 
คณะนิติศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  
บทคัดย�อ 

ในการทําพินัยกรรมท่ีจะมีผลบังคับตามกฎหมายเม่ือผูGทําพินัยกรรมตายน้ันผูGทําพินัยกรรมมี
เสรีภาพในการทําพินัยกรรมโดยสมบรูณ$ สามารถทําขGอกําหนดในพินัยกรรมอย.างไรก็ไดG ท้ังจะแกGไข
เปลี่ยนแปลงขGอความในพินัยกรรมอย.างไรก็ไดG ท่ีสําคัญตGองทําถูกตGองตามแบบของพินัยกรรมท่ี
กฎหมายกําหนดไวGอย.างไรก็ไดGแต.ตGองทําใหGถูกตGองตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไวG แต.ในกรณีท่ีการทํา
พินัยกรรมของบุคคลต้ังแต.สองคนข้ึนไปน้ันคือพินัยกรรมร.วมกัน ถือเปOนขGอยกเวGนในการทําพินัยกรรม
ร.วมกันเพราะมีการจํากัดสิทธิในการทําพินัยกรรม 

มีการวางหลักเกณฑ$ในการทําพินัยกรรมในการทําพินัยกรรมของบุคคลร.วมกันหลายคนใชG
บังคับไดGแต.ศาลก็ไม.ไดGมีการวางหลักหรือเง่ือนไขในการทําพินัยกรรมตามบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย$น้ันยังตGองมีการปรับเพ่ือนํามาใชGในการทําพินัยกรรมร.วมกัน เช.นเร่ืองการ
เพิกถอนพินัยกรรม โดยปกติแลGวผูGทําพินัยกรรมสามารถเพิกถอนพินัยกรรมของตนเองเวลาใดก็ไดG  
แต.บทบัญญัติบางมาตราก็ไม.สามารถจะนํามาปรับใชGกัยการทําพินัยกรรมร.วม  

ในกรณีพินัยกรรมเขียนเองท้ังฉบับท่ีใหGผูGทําพินัยกรรมเขียนพินัยกรรมดGวยตัวเองเท.าน้ัน  
ในการศึกษาพินัยกรรมร.วมของกฎหมาย ออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษ ในระบบคอมมอนลอว$น้ัน ไม.
มีบทบัญญัติเร่ืองพินัยกรรมร.วม แต.พบในระบบซีวิวลอว$ จะมีบทบัญญัติในการอนุญาติใหGทํา
พินัยกรรมร.วมในเอกสารฉบับเดียวกันท้ังเร่ืองความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีจะเปOนท่ีจะเปOนผูGทํา
พินัยกรรมร.วมไดG ในกฎหมายเยอรมันไดGบัญญัติกฎหมายในเร่ืองน้ีไวGท้ังในเร่ืองความสามารถของ
บุคคลท่ีจะทําพินัยกรรม 

เร่ืองแบบของพินัยกรรมน้ันในกฎหมายเยอรมันใหGมีการทําพินัยกรรมแบบเขียนเองท้ังฉบับ
เช.นเดียวกับกฎหมายไทยท่ีใหGผูGทําพินัยกรรมเขียนพินัยกรรมดGวยลายมือช่ือของตนพรGอมลงลายมือช่ือ
และวันเดือนปUที่ทําพินัยกรรมดGวย 

การทําพินัยกรรมร.วมกรณีดังกล.าวน้ันจึงเห็นสมควรใหGมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในเร่ือง
พินัยกรรมร.วม ในส.วนหลักเกณฑ$และแบบของพินัยกรรมร.วมเพ่ือนํามาปรับใชGต.อไป 
คําสําคญั พินัยกรรม, บุคคลหลายคน 
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Abstract 
 In making a will that will come into force in accordance with the law, when 
the testator dies, the testator has the freedom to make a will by perfect Can make 
any requirement in the willBoth will change the text in the will. Importantly, it must 
be done correctly according to the form of the will of the law. But must be correct 
according to the law But in the event that the will of the two or more persons is a 
common testament Considered as an exception in making a will together because 
there is a restriction on the right to make a will 
 There are many rules for making wills in the will of the common people, 
but the court does not have the principles or conditions in making the will in 
accordance with the provisions of the Code. Civil and commercial law must also be 
adjusted to be used in making wills together. Such as the revocation of wills Usually 
the testator can revoke his will at any time. But some provisions cannot be applied 
to joint wills 

In the case of the will, write the whole version of the testimony for the 
testator to write his own will only. In the study of the common will of Australian 
German English law in the Commonwealth system There is no joint will. But found in 
Sea View Law There will be provisions for allowing the will of the common will in 
the same document, both the individual's ability to be a joint will. In German law, 
the law in this matter has been enacted in terms of the ability of individuals to make 
wills. 

The subject matter of the will in German law requires a written written 
testimony, both the same as the Thai law which allows the testator to write a will 
with his signature and sign the date and year of the will. 

In making such will, it is deemed appropriate to add the provisions of the will. 
In the criteria and form of the will of the will to be used 
Keywords: Wills, many people 
 
บทนํา 

ความเปOนมาและสภาพปcญหา 
 การทําพินัยกรรมเปOนนิติกรรมฝ�าย เดียวคือเจตนาฝ�ายเดียวของผูGทําพินัยกรรมย.อมสมบูรณ$
เปOนพินัยกรรมเม่ือผูGทําพินัยกรรมไดGทําพินัยกรรมถูกตGองตามท่ีกฎหมายกําหนดไวGโดยไม.ตGองการ
เจตนาการยอมรับจากผูGรับพินัยกรรม และไม.ตGองมีการบอกล.าวไปยังตัวผูGรับพินัยกรรมแต.อย.างไร 
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กรณีการทําพินัยกรรมร.วมกันเปOนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการทําพินัยกรรม ผลของพินัยกรรมจะใชG
บังคับไดGก็ต.อเม่ือผูGทําพินัยกรรมตายแลGว ในการทําพินัยกรรมเปOนเร่ืองเฉพาะตัวของผูGทําพินัยกรรม 
คือ ผูGทําพินัยกรรมตGองทําพินัยกรรมดGวยตัวเอง  
 ในการทําพินัยกรรมน้ันเปOนคําสั่งสุดทGายก.อนตาย คือผูGทําพินัยกรรมสามารถกําหนดว.าเม่ือ
ตนตายจะใหGทรัพย$สินของตนเปOนของผูGใด หรือจะใหGผูGใดจัดการ กฎหมายจะยอมรับ ว.าพินัยกรรม
สมบูรณ$และบังคับใหGตามพินัยกรรมน้ันต.อเม่ือบุคคลท่ีทําพินัยกรรมน้ันตGองมีความสามรถตาม
กฎหมายโดยพิจารณาจากเวลาท่ีทําพินัยกรรมแลGวน้ันตาม ปพพ. 1654 วรรค 1 คือ ในการพิเคราะห$
ว.าผูGทําพินัยกรรมมีความสามารถทางกฎหมายในการทําพินัยกรรมหรือไม.น้ันตGองพิเคราะห$ในเวลาทํา
พินัยกรรม หากพินัยกรรมทําขณะมีความสามารถแลGวต.อมาแมGมีเหตุท่ีทําใหGเปOนผูGหย.อนความสามรถ
ในการทําพินัยกรรมไม.มีผลใหGพินัยกรรมท่ีสมบูรณ$ไปแลGวเสียเปล.าแต.อย.างไร หากผูGทําพินัยกรรมตาย 
พินัยกรรมน้ันย.อมใชGบังคับไดG 
 ในกรณีผูGเยาว$ทํานิติกรรมไดGต.อเม่ือไดGรับความยินยอมจากผูGแทนโดยชอบธรรมเท.าน้ัน มิฉน้ัน
นิติกรรมจะเปOนโมฆียะสําหรับการทําพินัยกรรมน้ันถือเปOนขGอยกเวGนตามมาตรา 21 หากพินัยกรรมน้ัน
ผูGเยาว$ทําขณะอายุไม.ครบ 15 ปUบริบูรณ$เปOนการฝ�าฝ¢นตามมาตรา 25 พินัยกรรมจะเปOนโมฆะตาม
มาตรา 1703 

กรณีบุคคลวิกลจริต คนไรGความสามารถและคนเสมือนไรGความสามารถทําพินัยกรรมน้ัน ไม.มี
บทบัญญัติใชGหลักท่ัวไปในการทําพินัยกรรม  

เพราะฉน้ันการทําพินัยกรรมร.วมกันในเอกสารฉบับเดียวกันของบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
น้ันควรไดGมีการพัฒนากฎหมายไปเพราะในทางปฎิบัติน้ันการทําพินัยกรรมร.วมเปOนการจํากัดเสรีภาพ
ในการทําพินัยกรรมของผูGทําพินัยกรรม 

จึงมีความจําเปOนท่ีตGองศึกษาวิจัย เพ่ือความชัดเจนในการทําพินัยกรรมในเอกสารฉบับ
เดียวกันเพ่ือความเขGาใจและความถูกตGองในทางกฎหมายและทางปฎิบัติต.อไป  

 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ$ในการปรับใชGกฎหมายในการทําพินัยกรรมในเอกสารฉบับเดียวกัน
ตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย$ 

2. เพ่ือศึกษากฎหมายต.างประเทศท่ีเก่ียวขGองกับการทําพินัยกรรมเปรียบเทียบกับหลัก
กฎหมายไทย 

3. เพ่ือศึกษามาตรการในการปรับปรุงกฎหมายในส.วนของการทําพินัยกรรม ใหGเหมาะสมแก.
ผูGที่เก่ียวขGองในการใชGกฎหมายต.อไป 
 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
285 

 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยฉบับน้ีมุ.งศึกษาและวิเคราะห$ปcญหาตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย$ ใน

ส.วนของการทําพินัยกรรม วิเคราะห$เปรียบเทียบหลักกฎหมายท้ังของประเทศไทยและต.างประเทศ 
การใชGกฎหมายท่ีเก่ียวขGอง เพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหGเหมาะสมกับสภาวการณ$ในปcจจุบัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ใชGวิธีวิจัยเอกสาร โดยทําการศึกษาคGนควGาขGอมูลจากหนังสือ ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษา
ฎีกา บทความ รายงานการวิจัย และบทบัญญัติอ่ืนๆท่ีเก่ียวขGอง เอกสารบริการวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอน จากน้ันจึงวิเคาระห$เชิงคุณภาพเพ่ือใหGทราบถึงปcญหาและอุปสรรค พรGอมท้ัง
เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงต.อไป 

 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ  

1. ทําใหGทราบหลักเกณฑ$ในการปรับใชGกฎหมายในการทําพินัยกรรมตามประมวลกฎหมาย
แพ.งและพาณิชย$ 

2. ทําใหGทราบกฎหมายต.างประเทศท่ีเก่ียวขGองกับการทําพินัยกรรม นํามาเปรียบเทียบกับ
หลักกฎหมายไทย 

3. ทําใหGทราบมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายในส.วนของการทําพินัยกรรม ใหGเหมาะสม
แก.ผูGท่ีเก่ียวขGองในการใชGกฎหมายต.อไป 
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ปEญหาการทําสัญญาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� 
Problems in Contract for Real Estate Business 

 
สมชัย ทรัพย$ศริิผล 

คณะนิติศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย$ในปcจจุบันเร่ิมขยายตัวและเติบโตมากข้ึน ประกอบกับรัฐบาลมี
การสนับสนุนเงินทุน ในการท่ีผูGบริโภคตGองการมีอสังหาริมทรัพย$เปOนของตัวเองเพ่ิมมากข้ึน จึงส.งผล
ใหGมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$มากข้ึนการเลือกทําสัญญาจะตGองเกิดจากความสมัคร
ใจ ตามหลักเกณฑ$และรูปแบบของสัญญาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามขGอกําหนดในสัญญานอกจากน้ียัง
มีหน.วยงานท่ีเก่ียวขGอง เขGามามีบทบาทในการดูแลและควบคุมในการทําสัญญาจะซื้อจะขาย
อสังหาริมทรัพย$ ตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง เร่ืองแบบมาตรฐานของสัญญาจะ
ซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$แห.งพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.2546 แห.งพระราชบัญญัติอาคาร
ชุด พ.ศ.2557 เร่ืองการกําหนดใหGสัญญาจะซื้อจะขายหGองชุดตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึง
หน.วยงานท่ีมีหนGาท่ีดูแลและบังคับใชGกฎหมาย เม่ือรัฐเขGามาแทรกแซงโดยการกําหนดแบบมาตรฐาน
ของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$และบังคับความเปOนจริงในทางธุรกิจ ส.งผลกระทบใหG
ผูGประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย$ตGองรับภาระมากข้ึนและทําใหGมีผลกระทบต.อผูGบริโภค ซื้อเปOน
ผลกระทบต.อภาพรวมทางดGานเศรษฐกิจและต.อสังคม ก.อใหGเกิดความไม.เปOนธรรมต.ออสังหาริมทรัพย$
ใหGเปOนธรรมต.อสัญญาท้ังสองฝ�าย ไม.เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันและใหGไดGมาตรฐานเปOนการกระตุGน
เศรษฐกิจใหGดีข้ึนแต.จะตGองทําสัญญาจะซื้อจะขายใหGไดGมาตรฐานสามารถบังคับใชGความกฎหมายใน
เร่ืองของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$ใหGมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
คําสําคัญ : การทําสัญญา,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย$ 
 

Abstract 
In the recent years, the real estate business has more growth and extension 

and under the government supports funds, encouraged to increase the customers’ 
demand for their own housing estate. This need to meet the efforts to run a 
purchase contract, but who can afford to build their own housing estate and make 
available finance for the contract with willingness in terms of establishing conditions 
would have changed as possible as in accord to the issues concerned. In addition, 
there are some private sectors and agencies to monitor and control in a purchase 
contract. Assume the contract make according to the announcement of Central 
Housing Estate Committee of Land Allocation on the standard of purchase contract 
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under the scope of the Land Development Act, B.E. 2543 (2003 A.D.) in 
Condominium Act, B.E. 2551 (2008 A.D.). Thereby mentioned, dealing with disclosed 
principles should place language in the purchase-and-sale agreement according to 
Condominium Act regarding to real estate law prescribed. The purchase offers the 
draft to the agencies who monitor and enforce the law. Given of any enforceable 
contract that the government has implied to interfere and inspect the property 
review to prescribe the standard of real estate sale contract and to be still 
enforceable if the agreement concerns real property business. All of which affect the 
seller markets or agents a property for sale, facing lots of tasks that real estate 
brokers are capable of undertaking for their clients or affecting the customers arising 
from economic and social uncertainty, this would have an unfair effect on the 
customers’ perspective. Therefore, the real estate purchase should be approved and 
developed as a fairly accurate in both parties with gaining no advantage, but it is 
liable on the same standard that has triggered the economy. The purchase contract 
is to be the standard form listing agreement in determining a realty purchase 
contract by the enforcement under the law with more effectiveness. 
Keywords: contract, real estate, the Land Development Act, the Condominium Act 
 
บทนํา 
 ท่ีมาและกรอบแนวทางการวิจัย 
 การทําสัญญาภายใตGกรอบของกฎหมายเก่ียวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย$ โดยการลด
ค.าธรรมเนียมการโอน การลดหย.อนภาษี  ทําใหGประชาชนเกิดความสนใจในการซื้ อขาย
อสังหาริมทรัพย$มากข้ึน การประกอบธุรกิจท่ัวไปจึงตGองทําเปOนสัญญา เพ่ือเปOนหลักในการปฏิบัติและ
ตGองทําสัญญาตามท่ีระบุไวG สัญญาท่ีทําจึงเกิดจากความสมัครใจไม.มีการบังคับและขู.เข็ญ ตามหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญา การทําธุรกรรมต.าง ๆ จึงเกิดจากการท่ีกฎหมายใชGบังคับระหว.างกันตาม
สัญญา และอีกประการหน่ึงเกิดจากเสรีภาพของบุคคล ท่ีจะเลือกอีกฝ�ายหน่ึงเขGาเปOนคู.สัญญาหรือไม. 
เสรีภาพในการกําหนดเน้ือหาของสัญญาและรูปแบบของสัญญา รูปแบบของการทําสัญญาก็
เปลี่ยนแปลงไปตามขGอกําหนดในสัญญาและขGอกําหนดในสัญญาก็สามารถมาบังคับใชGไดG ขGอกําหนดท่ี
เปOนรูปแบบคู.สัญญาไม.มีสิทธิต.อรองเพ่ือทําการแกGไขขGอกําหนดหรือสัญญาไดG มีสิทธิเพียงยอมใหGเขGา
ผูกพันไดGตามเง่ือนไขของสัญญาดังกล.าว ประเทศต.าง ๆ จึงมีแนวทางแกGไขและคุGมครองเก่ียวกับเร่ือง
ของสัญญาท่ีไม. เปOนธรรมโดยออกกฎหมายเขGามาควบคุมดูแล ส.วนในประเทศไทย ไดGออก
พระราชบัญญัติว.าดGวยสัญญาท่ีไม.เปOนธรรม 2540 และมีหน.วยงานเขGามาดูแลควบคุมในการทําสัญญา
สําเร็จรูปหรือสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$ เพ่ือคุGมครองสิทธิของผูGบริโภคก.อนทําสัญญา โดย
กําหนดแบบของสัญญาไวGเพ่ือป�องกันไม.ใหGเกิดปcญหาขGอสัญญาท่ีไม.เปOนธรรมและสรGางความม่ันใจ
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ใหGกับผูGบริโภคไดG หน.วยงานท่ีมีหนGาท่ีคุGมครองผูGบริโภคโดยตรง คือ คณะกรรมการว.าดGวยสัญญาไดG
ออกประกาศโดยคณะกรรมการว.าดGวยสัญญาเก่ียวกับธุรกิจหGองชุด พระราชบัญญัติคุGมครองผูGบริโภค 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 โดยกําหนดแบบของสัญญามาตรฐาน มีวัตถุประสงค$คุGมครองผูGบริโภค หากไม.
ปฏิบัติตามก็จะมีบทลงโทษ การกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$และ
บังคับใชGตามกฎหมาย รวมถึงการจํากัดขGอสัญญาน้ันถือเปOนการจํากัดสิทธิของคู.สัญญาท่ีเกินความ
จําเปOนหรือไม. ก.อใหGเกิดความไม.เปOนธรรมต.อการทําสัญญาหรือไม. แบบของมาตรฐานของสัญญาจะ
ซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$ ไม.สอดคลGองกับความเปOนจริงส.งผลใหGผูGประกอบการตGองรับภาระและเปOน
ปcญหาในเวลาต.อมา  

ดังน้ัน การกําหนดแบบของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$และการบังคับใชGแบบของ
สัญญาท่ีไม.สอดคลGองกับความเปOนจริงในทางธุรกิจ ส.งผลใหGผูGประกอบการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย$ 
ตGองรับภาระเพ่ิมข้ึนและก.อใหGเกิดภาระแก.ผูGบริโภคส.งผลกระทบต.อผูGประกอบการ การธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย$ จึงควรมีการปรับปรุงแกGไขสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$ใหGมีความถูกตGองและ
เปOนธรรมต.อคู.สัญญาท้ังสองฝ�าย ไม.เอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาขGอสัญญาในสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$ใหGสอดคลGองกับความจริงและ
เปOนธรรมในสังคมปcจจุบัน 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห$ผลกระทบต.อผูGประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย$ จากการบังคับใชG
กฎหมายเร่ืองสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$ 
 3. เพ่ือศึกษาผลกระทบต.อสังคมและประโยชน$ของผูGบริโภคในการบังคับใชGกฎหมายใหGเปOนธรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาและวิเคราะห$ขGอสัญญาและสาระสําคัญ ในการทําธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย$ 
หลักเกณฑ$แบบแห.งการทําสัญญาตามหลักกฎหมายและหลักในการทําสัญญาสําหรับซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย$ทั้งในและต.างประเทศ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   ใชGวิจัยเอกสารโดยจะทําการคGนควGาจากหนังสือ  บทความ รายงานวิจัย และบทบัญญัติของ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวขGอง  จากน้ันจึงจะทําการวิเคราะห$และสังเคราะห$ในเชิงคุณภาพ เพ่ือใหGทราบถึง
ปcญหาและอุปสรรคต.าง ๆ พรGอมท้ังเสนอความคิดเห็นและขGอเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัยพบว�า 

ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย$ รัฐเขGามาแทรกแซงโดยการออกกฎหมายและประกาศ
เร่ืองกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$ รวมถึงประกาศว.าดGวยเร่ืองใหG
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ธุรกิจขายหGองชุดเปOนธุรกิจ ไม.ขัดต.อหลักกฎหมายเฉพาะและหลักกฎหมายท่ัวไป การจํากัดสิทธิของ
ตามหลักเจตนาหรือหลักเสรีภาพในการทําสัญญาเพ่ือรับประโยชน$ของส.วนรวมและสังคมเขGามากํากับ
ดูแลผูGบริโภคตามหลักกฎหมายท่ัวไป แต.ผลการกระทบต.อผูGประกอบการธุรกิจกิจอสังหาริมทรัพย$
เน่ืองจากขGอสัญญาตามแบบมาตรฐานของสัญญา มีลักษณะของสัญญาไม.เปOนธรรม ขGอสัญญาบางขGอ
น้ันมีการใหGสิทธิใหGสิทธิเพ่ิมเติมบางประการแก.ผูGบริโภคหรือใหGสิทธิมากเกินไป เช.น สัญญาผิดนัดชําระ 
การยกเลิกสัญญา สิทธิในการเรียกรGองค.าเสียหายตามสัญญา และการโอนกรรมสิทธ์ิตามสัญญา มีผล
ทําใหGผูGประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย$ตGองรับภาระมากข้ึนกว.าคู.สัญญาฝ�ายหน่ึง ก.อใหGเกิดความไม.
เปOนธรรมต.อคู.สัญญา ซึ่งขัดเจตนารมณ$ของกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือใหGเกิดความเปOนธรรมระหว.าง
คู.สัญญา ดังน้ันจึงควรปรับปรุงแกG ไขขGอสัญญาในแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขาย
อสังหาริมทรัพย$ใหGมีความถูกตGองและมีความเปOนธรรมต.อคู.สัญญาท้ังสองฝ�ายไม.เอาเปรียบซึ่งกันและ
กัน จะตGองมีการออกกฎหมายมาบังคับใชGและดูแลอย.างเปOนธรรม แกGไขขGอสัญญาใหGไดGมาตรฐาน
ย่ิงข้ึนในเร่ืองของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$ และตGองยกเลิกสัญญาท่ีส.งผลกระทบต.อ
ผูGประกอบการอสังหาริมทรัพย$ หาวิธีการและกฎหมายมาบังคับใหGไดGมาตรฐานและสามารถทําใหG
ผูGบริโภคไม.ถูกเอาเปรียบ ในเร่ืองของการทําสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$และไดGรับความ
ยุติธรรม 

 
สรุปและข�อเสนอแนะ 

1. ควรมีการปรับปรุงและแกGไขแบบของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย$ใหGเหมาะสม 
เปOนธรรมต.อคู.สัญญาท้ังสองฝ�ายไม.เอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
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4. ผูGบริโภคตGองไดGรับความคุGมครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวG 
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ปEญหาสิทธิของเจ�าหน้ีในแผนฟ��นฟูกิจการ 
Creditor’s Rights through Rehabilitation 

         
สมชัย  ทรัพย$ศิริผล, สมยศ โกเมนธรรมโสภณ และจเร พันธุ$เปร่ือง 

คณะนิติศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 ปcจจุบันการฟ¢�นฟูกิจการหลังจากลูกหน้ีถูกฟ�อง จึงมีความจําเปOนเพ่ือผูGประกอบการมีโอกาส
ไดGใชGหน้ีและสามารถดําเนินกิจการต.าง ๆ เพ่ือใหGธุรกิจสามารถดําเนินไดGอย.างมีสภาพคล.อง สิ่งท่ี
สําคัญ คือ การทําแผนฟ¢�นฟูกิจการระหว.างลูกหน้ีกับเจGาหน้ี เพ่ือใหGทรัพย$เพียงพอกับท่ีจะชําระหน้ี 
ลูกหน้ีและเจGาหน้ีจึงตGองทําแผนปรับปรุงโครงสรGางหน้ี ซึ่งอาจกําหนดแผนปรับลดหน้ีของเจGาหน้ีบาง
ราย เพ่ือแบ.งการชําระหน้ีใหGกับเจGาหน้ีอย.างเปOนรูปธรรมและเสมอกัน เน่ืองจากปcจจุบันไดGมีคํา
พิพากษาของศาลเก่ียวกับแผนการฟ¢�นฟูกิจการ จะสามารถปรับลดหน้ีตามประมวลรัษฎากรโดยฟ¢�นฟู
กิจการเปOนสําคัญ ศาลลGมละลายเปOนองค$ประกอบท่ีสําคัญในการฟ¢�นฟูกิจการ ท่ีจะเขGามามีบทบาทใน
การบังคับใชGกฎหมาย เพ่ือใหGไดGรับความเปOนธรรมท้ังเจGาหน้ีและลูกหน้ี กฎหมายเก่ียวกับการฟ¢�นฟู
กิจการบัญญัติใหGศาลมีอํานาจใชGดุลพินิจในเร่ืองต.าง ๆ ไดG การจัดทําแผนฟ¢�นฟูกิจการน้ันอาจจะไม.ไดG
รับการยอมรับจากเจGาหน้ีทุกราย เจGาหน้ีบางรายไม.เห็นดGวยกับแผนฟ¢�นฟูกิจการ ดังน้ันศาลตGองใชG
กฎหมายประกอบในการพิจารณาแผนฟ¢�นฟูกิจการน้ันมีความชัดเจนมากข้ึน และใหGความคุGมครอง
เจGาหน้ีทุกรายและตGองนําหลักเกณฑ$อ่ืน ๆ ของกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณา แผนฟ¢�นฟูกิจการ
น้ันมีความสําคัญย่ิงนัก จึงตGองไปในทิศทางเดียวกัน และตGองมีการปรับปรุงแกGไขกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติต.าง ๆ ใหGเหมาะสม เพ่ือใหGการจัดทําแผนฟ¢�นฟูกิจการเปOนประโยชน$ท้ังเจGาหน้ีและ
ลูกหน้ี และไดGรับความเปOนธรรม สิทธิไดGรับความคุGมครองในการฟ¢�นฟูกิจการของลูกหน้ีและเจGาหน้ี
จะตGองไดGรับประโยชน$ท้ังสองฝ�าย ไม.ว.าฝ�ายลูกหน้ีหรือฝ�ายเจGาหน้ี เพราะฉะน้ันการฟ¢�นฟูกิจการของ
ลูกหน้ีจึงมีความสําคัญและตGองไดGรับการปรับปรุงอย.างเปOนรูปธรรม 
คําสําคัญ: สิทธิของเจGาหน้ี,ในแผนฟ¢�นฟูกิจการ 
 

Abstract 
The current management of debtor’s business after litigation, there is 

substantial to the trader for the repayment of its debt and be able to run the 
business flow. It is mainly the companies use rehabilitation. Once the rehabilitation 
plan provides to the debtor and creditor in order to have enough the company’s 
asset to the repayment including rehabilitation procedure allowing the restructure its 
debt. However, it is intended to enable by way of a reduced debt and the creditor 
are being paid. This plan provides for the creditor’s repayment of trade indebtedness 
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apart from requiring the creditors be treated equally. The amendment exposed 
recently the court approval of rehabilitation plan until number of companies are on 
decrease their debts according to Fiscal Code. The bankruptcy court is mainly 
introduced applicably to the rehabilitation and the role of court has enforced the 
law. Noted that the fairness involves the consideration of all parties concerned, 
consequently, in order to substantiate the place of fairness in recovery law, defines 
that the court or legislation has mandated to make arbitral decision, and prove the 
facts. But the rehabilitation plan would not be accepted by creditors because they 
did not agree the matter. Hence, the court use the law as a consideration which 
clearly delineates under-compensated by contract deserve recovery and both to 
show creditors be adequately protected as well as to bring established law needs to 
take into account in supplement relating to rehabilitation plan. 

The court has an important role to play the determination of the rights of the 
creditors. the context should be basis by the same decision that court approves the 
duration of rehabilitation and the corporate law or the act can be improved 
adequately. This is also perceived to the benefits of all parties and to be fair. It will 
be seen that the rights are able to protect themselves through the contract and that 
parties accept profitability, and therefore find the such both creditors and debtors 
are as protection by the law in the identification of recovery plan and acceptable 
improvement in order to substantiate the place of fairness in corporate law. 
Keywords: creditor’s rights, debtor, rehabilitation, corporate law 
 
บทนํา 

 ท่ีมาและกรอบแนวทางการวิจัย 
 ในยุคปcจจุบัน การฟ¢�นฟูกิจการของลูกหน้ี ซึ่งพระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีการ
แกGไขปรับปรุงโดยพระราชบัญญัติลGมละลาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2541 เพ่ือเปOนเคร่ืองมือในการแกGไข
ปcญหาเศรษฐกิจและเปOนท่ียอมรับ การแกGไขปcญหาทางการเงินตามสภาพทางธุรกิจ โดยมีขGอจํากัดบาง
ประการ เช.น การสรGางปcจจัยหรือกลไกทางกฎหมาย แนวคิดเร่ืองการฟ¢�นฟูกิจการของลูกหน้ี ปcญหา
และอุปสรรค$ก็ยังมีอีกมาก ในระหว.างการดําเนินกระบวนการฟ¢�นฟูกิจการ ศาลมีอํานาจควบคุมดูแล
ในการฟ¢�นฟูกิจการดําเนินไปอย.าง เปOนรูปธรรม แก.ผูGเก่ียวขGองทุกฝ�าย จนเม่ือครบกําหนดเวลาท่ี
กําหนดไวGในแผนฟ¢�นฟูกิจการแลGว ศาลมีอํานาจในการพิจารณาว.าจะสมควรดําเนินการอย.างไร 
 แผนฟ¢�นฟูกิจการจึงเปOนแนวทางในการจัดการกิจการและทรัพย$สินต.าง ๆ ของลูกหน้ี โดย
เสนอแนวทางแกGไขปcญหาสภาพกิจการของลูกหน้ีที่กําลังเจอปcญหาเปOนหน้ีสินลGนพGนตัว เพ่ือใหGกิจการ
ดําเนินการไดGต.อไปและในขณะเดียวกันก็สามารถดําเนินการชําระหน้ีใหGแก.เจGาหน้ีไดG การทําแผนฟ¢�นฟู
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กิจการจะสามารถบังคับใชGไดGจะตGองไดGรับการยอมรับจากเจGาหน้ีส.วนใหญ. และความเห็นชอบจากศาล
กําหนดใหGศาลเขGามาตรวจสอบไดG เพราะแผนฟ¢�นฟูกิจการน้ันอาจจะไม.ไดGรับการยอมรับจากเจGาหน้ีทุก
ราย เจGาหน้ีบางรายก็ไม.เห็นดGวยกับแผนดังกล.าว  ดังน้ัน กฎหมายจึงไดGกําหนดหลักเกณฑ$ต.าง ๆ เปOน
หลักในการพิจารณาของศาลเพ่ือท้ังเจGาหน้ีเสียงขGางนGอยท่ีไม.ไดGรับการยอมรับแผนจะไดGรับความ
คุGมครอง และเพ่ือเปOนการรับรองว.าการลงมติของเจGาหน้ีน้ันไดGอย.างเหมาะสม ศาลจึงมีอํานาจท่ีจะไม.
เห็นชอบดGวยแผน เพราะเหตุท่ีว.าผลประโยชน$ของเจGาหน้ีไม.ไดGรับการยอมรับแผนน้ันไดGรับความ
คุGมครองท่ีไม.เพียงพอ ซึ่งมาจากการท่ีเจGาหน้ีเหล.าน้ันไดGรับชําระหน้ีนGอยกว.าท่ีจะไดGรับในกรณีท่ีลูกหน้ี
ตGองลGมละลาย หลักเกณฑ$และเง่ือนไขต.าง ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ. 2483 ไดGกําหนด
ว.าศาลตGองใชGประกอบในการฟ¢�นฟูกิจการน้ันมีความชัดเจนและเพียงพอท่ีจะใหGความคุGมครองแก.
เจGาหน้ีทุกรายหรือไม. ตGองนําหลักเกณฑ$อ่ืนของกฎหมายเก่ียวขGองมาพิจารณาดGวยหรือไม. ศาลมี
แนวทางอย.างไร สิทธิในการรับชําระหน้ีมีเกณฑ$อย.างไรบGาง เปOนไปตามหลักกฎหมายหรือไม. ใน
พระราชบัญญั ติลGมละลาย พ.ศ. 2483 จะมีผลผูกพันกับเจGาหน้ีเพียงใด นอกจากน้ีกรณีใดท่ี
พระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ. 2483 ตGองการใหGมูลหน้ีภาษีอากรมีสิทธิเหนือเจGาหน้ีธรรมดา หรือ
คุGมครองสิทธิของเจGาหน้ีภาษีอากรเปOนพิเศษ กฎหมายบัญญัติไวGชัดแจGงเม่ือกฎหมายไม.ไดGใหGสิทธิหรือ
คุGมครองแก.เจGาหน้ีภาษีอากร ในมูลหน้ีท่ีเกิดก.อนวันท่ีศาลมีคําสั่งใหGฟ¢�นฟูกิจการ ในปcจจุบันศาลมีแนว
บรรทัดฐานมาตลอดว.าแผนฟ¢�นฟูกิจการสามารถปรับลดหน้ีภาษีเงินไดGตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 
ท่ีเกิดข้ึนก.อนวันท่ีศาลมีคําสั่งฟ¢�นฟูกิจการ โดยใหGเหตุผลว.า พระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ. 2483 
มาตรา 90/27 และ 90/60 ประสงค$ใหGหน้ีท่ีอาจขอรับชําระไดGทุกประเภท ซึ่งเกิดก.อนวันท่ีศาลมี
คําสั่งใหGฟ¢�นฟูกิจการเขGามาอยู.ในระบบฟ¢�นฟูกิจการท้ังหมด แมGว.าหน้ีน้ันจะเปOนหน้ีภาษีอากรก็ตาม 
ท้ังน้ีเพ่ือใหGหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีอยู.แลGวไดGรับการชําระภายใตGกรอบแผนฟ¢�นฟูกิจการใหGเสร็จไป นอกจากน้ี
กรณีใดท่ีพระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ. 2483 ตGองการใหGมูลหน้ีภาษีอากรมีสิทธิเหนือเจGาหน้ีธรรมดา 
หรือคุGมครองแก.เจGาหน้ีภาษีอากรในมูลหน้ีซึ่งเกิดก.อนวันท่ีศาลมีคําสั่งใหGฟ¢�นฟูกิจการ  
 การวิจัยคร้ังน้ี จึงตGองนําหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ. 2483 และหลัก
กฎหมายท่ัวไป คําพิพากษาท่ีเคยตัดสินคดีความมาแลGว และหลักกฎหมายเก่ียวกับการลGมละลายของ
ต.างประเทศ มาเปOนแนวทางในการศึกษาและวิจัยในเร่ืองของแผนฟ¢�นฟูกิจการ 

 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ$ในเร่ืองของการฟ¢�นฟูกิจการในทางการพิจารณาของศาล 
 2. เพ่ือศึกษาปcญหาต.าง ๆ ในการปรับลดหน้ีภาษีอากร โดยแผนฟ¢�นฟูกิจการภายใตG
พระราชบัญญัติลGมละลาย  
 3. เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและพระราชบัญญัติต.าง ๆ ใหGสอดคลGองและ
ทันสมัยในกระบวนการพิจารณาของศาล 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
   ใชGวิจัยเอกสารโดยจะทําการคGนควGาจากหนังสือ บทความ รายงานวิจัย และบทบัญญัติของ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวขGอง จากน้ันจึงจะทําการวิเคราะห$และสังเคราะห$ในเชิงคุณภาพ เพ่ือใหGทราบถึง
ปcญหาและอุปสรรคต.าง ๆ พรGอมท้ังเสนอความคิดเห็นและขGอเสนอแนะ 
  
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. เพ่ือนําแนวคิดและหลักเกณฑ$ต.าง ๆ ไปใชGในส.วนท่ีเก่ียวกับการพิจารณาแผนฟ¢�นฟูกิจการ
ของศาลตามพระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ. 2483 

2. เพ่ือนําหลักการปรับใชGกฎหมายของศาล ในการพิจารณาแผนฟ¢�นฟูกิจการรวมถึงแนวคํา
พิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวขGอง  

3. เพ่ือนําปcญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาแผนฟ¢�นฟูกิจการในการปรับหน้ีหรือลดหน้ีภาษีเงิน
ไดGและทฤษฎีทางภาษีท่ีเก่ียวขGอง  
 
ผลการวิจัยพบว�า 
 การฟ¢�นฟูกิจการของเจGาหน้ี เม่ือมีการดําเนินตามแผน เจGาหน้ีไดGรับชําระหน้ีในการฟ¢�นฟู
กิจการไม.นGอยกว.าท่ีศาลมีคําพิพากษาใหGลูกหน้ีลGมละลาย จะตGองนํามูลค.าท่ีแทGจริงของสินทรัพย$ท่ี
ลูกหน้ีมีอยู.ท้ังหมด มาประกอบการพิจารณา ในกรณีศาลมีคําพิพากษาใหGลูกหน้ีลGมละลายจะตGองมี
การนําสินทรัพย$ของลูกหน้ีท่ีมีอยู.มาดําเนินการขายทอดตลาดในลักษณะบังคับขาย ซึ่งตามแผน
หลังจากพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ$ต.างๆ ท่ีระบุไวGในคําช้ีแจงของผูGทําแผน ถGาไม.มีการคัดคGาน
เจGาหน้ีก็จะไดGรับการชําระหน้ี เม่ือพิจารณาถึงวิธีการดําเนินกิจการของลูกหน้ีในอันท่ีจะก.อใหGเกิด
รายไดGมาชําระหน้ีใหGแก.เจGาหน้ีเพ่ิมข้ึน จึงเห็นไดGว.าการฟ¢�นฟูกิจการตามแผนสําเร็จแลGวเจGาหน้ีจะไดGรับ
การชําระหน้ีไม.นGอยกว.ากรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหGลูกหน้ีลGมละลาย แผนฟ¢�นฟูกิจการจึงชอบดGวย
มาตรา 90/58 (3) แห.งพระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ.2483 เม่ือพิจารณา เร่ืองสิทธิในการรับชําระ
หน้ีของเจGาหน้ีในกรณีศาลมีคําสั่งใหGลูกหน้ีลGมละลายแลGวสิทธิในการไดGรับชําระหน้ีของเจGาหน้ีตามแผน
ฟ¢�นฟูกิจการเพียงอย.างเดียว เจGาหน้ีในคดีพ้ืนฟูกิจการน.าจะไม.ไดGรับความคุGมครองเพียงพอ การท่ี
เจGาหน้ียินยอมใหGลูกหน้ีเขGาสู.กระบวนการฟ¢�นฟูกิจการน้ัน เจGาหน้ีตGองถูกจํากัดสิทธิหลายประการ และ
เจGาหน้ีท้ังหลายจะไดGรับสิทธิประโยชน$ต.าง ๆ ไม.นGอยกว.ากรณีลูกหน้ีถูกฟ�องลGมละลาย เน่ืองจาก
ลูกหน้ียังสามารถดําเนินกิจการในอันท่ีจะก.อใหGเกิดรายไดGแก.ตนต.อไป สิทธิไดGรับการชําระหน้ีของ
เจGาหน้ีตามแผนฟ¢�นฟูกิจการ ดังน้ัน จึงควรมีการแกGไขปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองของแผนฟ¢�นฟูกิจการ
ของเจGาหน้ีใหGมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการแกGไขปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองของการจัดทําแผนฟ¢�นฟูกิจการของเจGาหน้ี 
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 2. ลูกหน้ีท่ีศาลอนุญาตใหGเขGาสู.กระบวนการฟ¢�นฟูกิจการส.วนใหญ.เม่ือลูกหน้ีท่ีประสบปcญหา
เศรษฐกิจเปOนสําคัญ หากลดปcญหาลูกหน้ีตGองเลิกประกอบกิจการอาจก.อใหGเกิดการกระทบต.อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดG การบัญญัติในพระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ.2483 โดยอาจยอมใหG
ลดหน้ีภาษีเงินไดGเฉพาะส.วนท่ีเปOนเบ้ียปรับหรือเก็บเพ่ิมก็ไดG 
 3. ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติลGมละลาย พ.ศ.2483 ใหGสอดคลGองกับหลักเกณฑ$ของการ
ประนอมหน้ีโดยคดีลGมละลาย ซึ่งเม่ือการดําเนินการทํานองเดียวกันกับการจัดทําแผนฟ¢�นฟูกิจการ 
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ปEญหาการใช�สิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย�เปCนหลกัประกันในการกู�ยืมและชําระหน้ี 
Problems in Right Lease Immovable Property Required as Settlement 

Guaranty for Loan and Repayment 
 

สมชัย  ทรัพย$ศิริผล, สมัยรบ สุทธิวาทนฤพุฒิ และบุณฑริกา โอทกานนท$ 
คณะนิติศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การนําสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$มาใชGเปOนหลักประกันการชําระหน้ี สถาบันการเงินส.วน
ใหญ.ใหGความยินยอม เน่ืองจากประชาชนส.วนใหญ.ยังไม.มีอสังหาริมทรัพย$เปOนของตนเอง ยังคงเช.า
อสังหาริมทรัพย$เพ่ือการอยู.อาศัยหรือประกอบธุรกิจ แต.ในปcจจุบันยังไม.มีกฎหมายท่ีรับรอง
หลักประกันท่ีเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$แต.อย.างใด ซึ่งอาจจะเปOนปcญหาในเร่ืองความเปOนสิทธิ
เฉพาะตัวของสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ที่ทําใหGตGองขอความยินยอมจากผูGใหGเช.า การนําสิทธิการเช.า
อสังหาริมทรัพย$มาใชGน้ัน ในทางปฏิบัติผูGใหGเช.าก็จะตGองทําหนังสือยินยอมมอบสิทธิการเช.า โดยอาจทํา
เปOนสัญญายินยอมมอบสิทธิการเช.าเพ่ือนําไปเปOนหลักประกันการชําระหน้ี หรือทําเปOนหนังสือแสดง
เจตนาฝ�ายเดียวไวGใหGกับเจGาหน้ีก็ไดG ทําใหGเกิดความยุ.งยากและล.าชGาในการโอนหลักประกันไปใหGแก.
ผูGรับโอนสินทรัพย$ 

สิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$เปOนสิทธิท่ีสามารถนํามาเปOนหลักประกันการชําระหน้ีไดG แต.
เน่ืองจากยังไม.มีกฎหมายมารองรับหลักประกันประเภทน้ี ทําใหGตGองใชGวิธีการทางนิติกรรมสัญญามา
ช.วยในการวางหลักประกัน แต.ก็ยังมีปcญหาในทางกฎหมายเพราะตGองมีการปรับปรุงและแกGไข
กฎหมายใหGทันสมัยย่ิงข้ึน อาจเกิดความเสี่ยงแก.ผูGรับโอนสินทรัพย$หากว.าผูGทรงสิทธิในสิทธิการเช.า
อสังหาริมทรัพย$ดังกล.าว นําสิทธิการเช.าไปวางเปOนหลักประกันกับเจGาหน้ีอ่ืน เม่ือลูกหน้ีผิดนัดชําระ
หน้ี ผูGรับโอนสินทรัพย$ซึ่งกลายเปOนเจGาหน้ีของลูกหน้ีดังกล.าว อาจไม.สามารถบังคับหลักประกัน จึง
ส.งผลใหGผูGที่จะเขGามารับโอนหรือซื้อสินทรัพย$น้ันไม.อยากเขGามารับโอนหรือซื้อสินทรัพย$ที่มีหลักประกัน
เปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ จึงควรพัฒนากฎหมายใหGมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
คําสําคญั : ปcญหาการใชGสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$เปOนหลักประกันในการกูGยืมและชําระหน้ี 
 

Abstract 
The Right hiring Immovable Property as the settlement guaranty for the 

repayment that generally allowed by the bank. However, most population do not 
have their own immovable property, the lease of immovable property required for 
the residence or running the business. But there is not explicit to support for the 
lease settlement by law. The lease contract as a hire agreement hardly problematic 
ownership rights to leasing immovable property as requesting to the lessor’s 
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approval. The important of note in lease agreement is a document, the lessor’s 
rights normally certifies to respective real property for his approval as establishing 
mutual rights and obligation arising between lessor and lessee for settlement 
guaranty in repayment otherwise they agree to practice showing that a lease 
agreement is treated as formally executed by the lessor. Hereby, this agreement can 
be lately and faced problems to the necessary transfer document related to 
therewith to a lessee. 

Arising the right Lease Immovable Property can bring into the settlement 
guaranty, but there is not certified in term prescribed by law. The end of lease 
agreement must be mostly as-sociated with contractual juristic act which can be 
certified to the settlement guaranty. This is still found various problems due to lack 
of up to date law resulting in improved respect to alter leasing agreement with both 
the parties. However, the lessee disregarded and may entail signif-icant legal risks for 
established lease relations that stronger than the lessor has faced. Regard-ing to the 
rights lease immovable property mentioned above, the property subsequently 
brought into a supplementary agreement to the lease agreement in respect of other 
creditors. When the debtor fails the proper regulation of a fit-out period in the lease 
agreement, is likely to arise subsequently result in the transfer who is the creditor. 
The latter proved to delay the beginning of the term of lease thereby obstructing a 
lessee from using the premises and a lessor from col-lecting the rent. As the result, 
the transferee or can be later buyer consequently is not interest in purchasing the 
property valid in the right lease immovable property. 
Keywords: Problems in Right Lease Immovable , Property Required as Settlement 
 
บทนํา 
 ท่ีมาและกรอบแนวทางการวิจัย 
 ในปcจจุบันสถาบันการเงินไดGมีการปล.อยสินเช่ือใหGกูG แต.ตGองมีหลักประกันในการกูGยืมเงิน เพ่ือ
สรGางความม่ันใจและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม.มีการชําระหน้ี นอกจากการนําทรัพย$สินมาเปOน
หลักประกันแลGว ยังมีการใชGสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$เปOนหลักประกันในการชําระหน้ีดGวย สิทธิการ
เช.าอสังหาริมทรัพย$ถือเปOนสิ่งท่ีมีมูลค.าทางเศรษฐกิจท่ีสถาบันการเงินส.วนใหญ.ยินยอมใหGลูกหน้ีนํามา
เปOนหลักประกันการชําระหน้ีไดG เน่ืองจากในปcจจุบันประชาชนจํานวนมากยังไม.มีอสังหาริมทรัพย$เปOน
ของตนเอง ยังคงใชGวิธีการเช.าอสังหาริมทรัพย$เพ่ืออยู.อาศัยหรือประกอบธุรกิจ ลักษณะการเช.า
อสังหาริมทรัพย$เพ่ืออยู.อาศัยหรือประกอบธุรกิจยังคงมีต.อไป และมีแนวโนGมท่ีจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
สภาพพ้ืนท่ี ท่ี มี จํากัดและราคาอสังหาริมทรัพย$ ท่ี นับวันจะย่ิงสูงข้ึน นอกจากจะเปOนการเช.า
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อสังหาริมทรัพย$เพ่ือประกอบธุรกิจ เช.น การเช.าหGองแถวเพ่ือทํารGานคGา การเช.าท่ีดินเพ่ือทําโรงงาน 
ฯลฯ ในปcจจุบันยังมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย$ทางตรงโดยการปล.อยเช.าเพ่ือหารายไดGจากค.าเช.า 
ซึ่งเปOนการลงทุนท่ีไดGรับความนิยมมากในยุคน้ี อย.างไรก็ดี จากการท่ีมีสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ ไม.
สามารถนําไปใชGเปOนหลักประกันดGวยวิธีการตามบทบัญญัติว.าดGวยการประกันดGวยทรัพย$ ตามประมวล
กฎหมายแพ.งและพาณิชย$ไดG รวมท้ังการท่ีสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$เปOนสิทธิเรียกรGองประเภทหน่ึง 
และถือว.าเปOนทรัพย$ท่ีไม.มีรูปร.างเพราะมีมูลค.าราคาและสามารถโอนกันไดG ในทางปฏิบัติสถาบันการเงิน
ใหGลูกหน้ีหรือผูGทรงสิทธิการเช.าทําสัญญามอบสิทธิการเช.าไวG โดยกําหนดใหGกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี 
ลูกหน้ีหรือผูGทรงสิทธิการเช.าจะโอนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$น้ันแก.สถาบันการเงินผูGเปOนเจGาหน้ีท้ังน้ี
จากการท่ีสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$เปOนบุคคสิทธิ มีลักษณะเปOนสิทธิเฉพาะตัวท่ีคํานึงถึงคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของผูGเช.าเปOนสําคัญ ดังน้ันการนําสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ไปใชGเปOนหลักประกันการชําระ
หน้ี จึงตGองไดGรับความยินยอมจากผูGใหGเช.าดGวย ในทางปฏิบัติผูGใหGเช.าก็จะทําหนังสือยินยอมมอบสิทธิ
การเช.า โดยอาจทําเปOนสัญญายินยอมมอบสิทธิการเช.าเพ่ือนําไปเปOนหลักประกันการชําระหน้ี หรือทํา
เปOนหนังสือแสดงเจตนาฝ�ายเดียวใหGไวGแก.ธนาคารก็ไดG ตามประมวลกฎหมายแพ.งและพาณิชย$ มาตรา 
305 ไดGกําหนดใหGหลักดังกล.าวตกไปแก.ผูGรับกองสินทรัพย$น้ันดGวย อย.างไรก็ดีในกรณีหลักประกันเปOน
สิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ ซึ่งเปOนหลักประกันท่ีเกิดข้ึนโดยการทําสัญญามอบสิทธิการเช.าและสัญญา
ยินยอมมอบสิทธิการเช.าเพ่ือนําไปเปOนหลักประกันการชําระหน้ี กฎหมายมิไดGวางหลักไวGว.าใหG
หลักประกันดังกล.าวตกไปแก.ผูGรับโอนดังเช.นหลักประกันประเภทจํานองหรือจํานํา จากการท่ีวาง
หลักประกันโดยการทําสัญญามอบสิทธิการเช.า เม่ือมีการโอนสินทรัพย$ที่มีหลักประกันเปOนสิทธิการเช.า
อสังหาริมทรัพย$ ทําใหGเกิดการเปลี่ยนแปลงคู.สัญญาตGองมีการทําสัญญามอบสิทธิการเช.าระหว.าง
ลูกหน้ีหรือผูGทรงสิทธิการเช.าและผูGรับโอนทรัพย$ใหม. นอกจากน้ีลักษณะเฉพาะของสิทธิการเช.า คือมี
ความเปOนสิทธิเฉพาะตัว เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงคู.สัญญามอบสิทธิการเช.า จึงตGองไดGรับความยินยอม
จากผูGใหGเช.าอสังหาริมทรัพย$ดังกล.าวดGวย เน่ืองจากในขณะท่ีผูGใหGเช.าทําหนังสือยินยอมใหGมีการมอบ
สิทธิการเช.าไวGเปOนหลักประกันการชําระหน้ีน้ัน ผูGใหGเช.าใหGความยินยอมไวGแก.ธนาคารผูGรับประกันเปOน
การเฉพาะเท.าน้ัน ทําใหGเกิดความยุ.งยากและล.าชGาในการโอนหลักประกันไปใหGแก.ผูGรับโอนสินทรัพย$ 
 ดังน้ัน เม่ือมีการโอนสินทรัพย$ท่ีมีหลักประกันเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ จึงยากท่ีจะ
ตรวจสอบว.าผูGทรงสิทธิการเช.าไดGนําสิทธิการเช.าดังกล.าวไปวางเปOนหลักประกันกับเจGาหน้ีรายอ่ืนหรือไม. 
อาจเกิดความเสี่ยงแก.ผูGรับโอนสินทรัพย$ว.าหากผูGทรงสิทธิในสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ นําสิทธิการเช.า
ไปวางเปOนหลักประกันกับเจGาหน้ีรายอ่ืน เม่ือลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีผูGรับโอนทรัพย$สินซึ่งกลายเปOน
เจGาหน้ีของลูกหน้ีดังกล.าวอาจไม.สามารถบังคับหลักประกัน ซึ่งจะส.งผลใหGผูGท่ีจะเขGามารับโอนหรือซื้อ
สินทรัพย$น้ันไม.อยากเขGามารับโอนหรือซื้อสินทรัพย$ที่มีหลักประกันเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ไดG 
จึงตGองศึกษาและหาวิธีการแกGไขปcญหาเพ่ือพัฒนากฎหมายใหGเหมาะสม และสามารถนํามาแกGไข
ปcญหาท่ีเกิดไดG ควรปรับปรุงกฎหมายใหGทันสมัยย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ$เก่ียวกับการนําสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$เปOนหลักประกันในการ
ชําระหน้ี 
 2. เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการโอนทรัพย$สินท่ีมีหลักประกันเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$
ของธนาคาร 
 3. เพ่ือใหGมีการแกGไขปcญหาท่ีเกิดข้ึนในการโอนสินทรัพย$ท่ีมีหลักประกันเปOนสิทธิการเช.า
อสังหาริมทรัพย$ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษากรณีการโอนสินทรัพย$ท่ีมีหลักประกันเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ของธนาคาร โดย
จะนําวิธีการนําสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$มาเปOนหลักประกันการชําระหน้ี ตามพระราชบัญญัติมา
วิเคราะห$ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ใชGวิจัยเอกสารโดยจะทําการคGนควGาจากหนังสือ บทความ รายงานวิจัย และบทบัญญัติของ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวขGอง  จากน้ันจึงจะทําการวิเคราะห$และสังเคราะห$ในเชิงคุณภาพ เพ่ือใหGทราบถึง
ปcญหาและอุปสรรคต.าง ๆ พรGอมท้ังเสนอความคิดเห็นและขGอเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัยพบว�า 

สิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$เปOนสิทธิเรียกรGองประเภทหน่ึง จึงเปOนทรัพย$สินท่ีสามารถนําไป
เปOนหลักประกันตามร.างพระราชบัญญั ติหลักประกันทางธุรกิจไดG แต.เน่ืองจากสิทธิการเช.า
อสังหาริมทรัพย$เปOนสิทธิเรียกรGองท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีลักษณะเปOนสิทธิเฉพาะตัวของผูGเช.าการนํา
สิทธิการเช.ามาเปOนหลักประกันการชําหน้ี จึงจะตGองไดGรับความยินยอมจากผูGใหGเช.าก.อน อย.างไรก็ดี 
ร.างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจยังไม.มีขGอกําหนดท่ีเปOนลักษณะเปOนการยกเวGนหลักสิทธิ
เฉพาะตัวของสิทธิการเช.า ดังน้ันจึงเกิดปcญหาว.าหากร.างฉบับดังกล.าวมีผลบังคับใชGเปOนกฎหมายจะนํา
สิทธิการเช.าไปใชGเปOนหลักประกันตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดGอย.างไร ท้ังยังไม.มีการกําหนดรูปแบบ
การนําสิทธิการเช.า อสังหาริมทรัพย$ไปเปOนหลักประกันโดยแน.ชัด รวมไปถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงตัว
ผูGรับหลักประกันท่ียังไม.มีหลักเกณฑ$ว.าจะโอนหลักประกันอย.างไร ร.างพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ ซึ่งจะเปOนกฎหมายท่ีมาใชGบังคับกับหลักประกันอ่ืนนอกเหนือไปจากหลักประกันตามประมวล
กฎหมายแพ.งและพานิชย$ รวมถึงสิทธิการเช.า อสังหาริมทรัพย$ดGวย ควรตGองมีการกําหนดถึงรูปแบบ
การนําสิทธิการเช.าเปOนหลักมาเปOนหลักประกันขGอยกเวGนความเปOนสิทธิเฉพาะตัวของผูGเช.ารวมไปถึง
หลักเกณฑ$เก่ียวกับการบังคับหลักประกันประเภทดังกล.าว เพ่ือใหGสิทธิการเช.าหลักทรัพย$เปOน
หลักประกันท่ีมีความม่ันคงย่ิงข้ึน หลักประกันท่ีเปOนสิทธิการเช.าตGองมีการทําสัญญาโดยหลักประกัน
ตGองไดGรับความยินยอมจากผูGใหGเช.าก.อน ขGอจํากัดดังกล.าวทําใหGเกิดความลําบากในการโอนทรัพย$สินท่ี
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มีหลักประกันเปOนสิทธิการเช.าเปOนจํานวนมาก ยากท่ีจะขายหรือโอนสินทรัพย$ไดGเร็ว สิทธิการเช.า
อสังหาริมทรัพย$เปOนสิทธิท่ีมีมูลค.าทางเศรษฐกิจจึงสามารถเปOนหลักประกัน แต.เน่ืองจากยังไม.มี
กฎหมายมารองรับหลักประกันประเภทน้ี ทําใหGตGองใชGวิธีการทางนิติกรรมสัญญามาช.วยในการวาง
หลักประกัน แต.วิธีการดังกล.าวทําใหGการนําหลักประกันท่ีเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ไปเปOน
หลักประกันการชําระหน้ี ไม.คล.องตัว ดังน้ันจึงควรปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองของการโอนทรัพย$ท่ีมี
หลักประกันเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ใหGไดGมาตรฐานและมีมาตรการเข็มงวดย่ิงข้ึน 
 
สรุปและข�อเสนอแนะ 

สิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ยังไม.มีกฎหมายมารองรับใหGนํามาเปOนหลักประกันในการชําระ
หน้ีไดG และยังไม.มีการกําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการนําสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$มาเปOน
หลักประกันการชําระหน้ี ยกเวGนกรณีพระราชบัญญัติการเช.าอสังหาริมทรัพย$เพ่ือพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหGนําสิทธิการเช.าไปเปOนหลักประกันในการชําระหน้ีโดยวิธีการ
จํานอง แต.ก็ทําไดGเฉพาะกิจการท่ีกําหนดและจะตGองเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ระยะเวลาการ
เช.า 30 – 50 ปUเท.าน้ัน เพ่ือใหGสามารถนําสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ไปใชGเปOนหลักประกันการชําระ
หน้ีไดGอย.างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายดังน้ี 

1. ควรกําหนดหลักเกณฑ$เก่ียวกับการบังคับหลักประกันท่ีเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ใหG
ชัดเจน 

2. ปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจใหGมีผลบังคับใชGเพ่ือเพ่ิมความม่ังคงใหGกับ
หลักประกันท่ีเปOนสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ 

3. ควรกําหนดรูปแบบการนําสิทธิการเช.าอสังหาริมทรัพย$ไปเปOนหลักประกันตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจฯ ใหGแน.ชัด 

4.ควรมีการแกGไขกฎหมายเก่ียวกับร.างพระราชบัญญั ติหลักประกันทางธุรกิจใหG มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.ป รับปรุงกฎหมายในเร่ืองหลักประกัน ท่ี เปOนสิท ธิการเช. าอสังหารริมทรัพย$และ
พระราชบัญญัติต.างๆใหGทันสมัยย่ิงข้ึน 
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 เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน�กับการผลิตสู�การออกอากาศ  
   กรณีศึกษา : ละครโทรทัศน�เรื่อง บุพเพสันนิวาส 

  Compare plays and television production to broadcast  
    Case Study: TV series about “Buppasunniwas” 

 
กฤติญา กวีจารุกรณ$ 

อาจารย$ประจําสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน$ คณะนิเทศศาสตร$ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
        การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค$  (1) เพ่ือวิเคราะห$ เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน$ เร่ือง 
บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 กับละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาสท่ีผลิตออกอากาศตอนท่ี 1 สําหรับ
การวิจัยคร้ังน้ี เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
      ผูGวิจัย วิเคราะห$เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 (ตGนฉบับ) กับ
ละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ท่ีผลิตออกอากาศตอนท่ี 1 โดยการชมยGอนหลังและเปรียบเทียบ
กับบทละครเร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 (ตGนฉบับ) นําขGอมูลมาเปรียบเทียบว.าการผลิตตรงตามบท
ละครโทรทัศน$ตGนฉบับหรือไม. ไดGแก. ฉาก ตัวละคร(การแต.งกาย,การแสดง) บทสนทนา  

ผลการวิจัยพบว.า (1) ฉาก มีการปรับเปลี่ยนเร่ืองเวลา สถานท่ี มีการรวบฉาก ตัดฉากและ
การลําดับฉากใหม. (2) ตัวละคร การแต.งกาย ผูGเขียนระบุไม.ละเอียด ส.วนการแสดงมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ิมเติม และมีการตัดตัวละครบางฉากออก (3)บทสนทนา ใชGภาษายGอนยุคตามบทละคร แต.มีการ
เปลี่ยนสรรพนาม ปรับบทพูดของตัวละครและเพ่ิมบทสนทนาบางฉาก 
 

Abstract 
This research aims (1) to analyse comparative drama television story.  

Buppasunniwas episode 1 with story Buppasunniwas a television drama produced 
the broadcast of episode 1. For this research is qualitative research (Qualitative 
Research) research.Comparative analysis the subject Buppasunniwas tv drama 
episode 1 (the original) with the subject, a television drama broadcast produced 
Buppasunniwas episode 1. 
        Researchers studying the Buppasunniwas story, a television drama episode 1 by 
viewing historical and compare with the drama Buppasunniwas story episode 1 
(original) .Researchers compared that data to produce original television drama met 
or do not include the character dialogue scene.  
         The results showed that (1) the modification scene locations include new 
scenes and scene sequences (2) character dress is not specified in the script. the 
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show has been modified, (3) the dialogue is to change the pronouns,  adjust and 
improve dialogue. 
Keywords: Buppasunniwas  
 
บทนํา 

        เบ้ืองหลังการผลิตละครโทรทัศน$เพ่ือการนํามาสู.การออกอากาศในแต.ละเร่ืองน้ัน มีข้ันตอน
และกระบวนการการผลิตท่ีใชGท้ังระยะเวลาและความชํานาญเฉพาะทางของบุคลากรฝ�ายต.างๆ ท่ีตGอง
ผสานและหล.อหลอมรวมกันเพ่ือใหGการผลิตประสบผลสําเร็จ และฝ�ายท่ีอยู.เบ้ืองหลังของการผลิตใน
ระยะการเตรียมการผลิตน้ันก็คือผูGเขียนบทละครโทรทัศน$ เน่ืองจากบทละครโทรทัศน$เปรียบเสมือน
พิมพ$เขียวของการก.อสรGางอาคารท่ีจะทําใหGการก.อสรGางอาคารสามารถดําเนินงานไปตามแบบไดG บท
ละครโทรทัศน$ก็เช.นกันท่ีจะมีรายละเอียดของบทท่ีจะเปOนตGนฉบับหรือแผนงานใหGกับฝ�ายต.างๆ ไดGลง
มือทําไปในทิศทางเดียวกันไม.ว.าจะเปOนฝ�ายสถานท่ี ฝ�ายออกแบบเสื้อผGา การแต.งหนGา ทําผม 
โดยเฉพาะผูGกํากับการแสดงและนักแสดงท่ีตGองการใชGบทละครเพ่ือนําไปทํางานในข้ันตอนการผลิต ซึ่ง
บทละครน้ันๆ จะตGองสามารถนําไปใชGทํางานไดGจริง  ดังน้ันผูGจัดละครโทรทัศน$จึงตGองมีการวางแผน
หรือวางตัวผูGเขียนบทท่ีมีความชํานาญในการทําบทละครเร่ืองท่ีตGองการผลิตใหGมากท่ีสุด และหลังจาก
การเขียนบทท่ีอาจตGองใชGระยะเวลาสั้นยาวแตกต.างกันออกไปของแต.ละเร่ืองและแต.ละเหตุปcจจัยกว.า
จะสู.สายตาประชาชน ซึ่งตGองผ.านกระบวนการและข้ันตอนจนกระท่ังสู.ข้ันตอนสุดทGายของการผลิตคือ
ตัดต.อและการนําเทปออกอากาศ  
      หลังจากการออกอากาศผูGชมจะไม.มีวันทราบไดGเลยว.าละครโทรทัศน$ท่ีเราดูอยู.น้ัน ไม.ว.าจะ
สนุกหรือไม.สนุกก็ตามจะเปOนไปตามบทละครโทรทัศน$น้ันหรือไม. ซึ่งบทเปOนหัวใจในการทํางานตาม
กระบวนการผลิตท้ังหมดท่ีทีมงานผลิตทุกฝ�ายตGองใชGร.วมกับการทํางานของผูGเขียนบท บทละคร
โทรทัศน$อาจถูกปรับแกGหนGากองถ.ายหรือการปรับบทตามผูGจัดฯ ผูGกํากับการแสดง ตGองการโดยส.วน
ใหญ.ไม.ไดGแจGงทางผูGเขียนบททราบ ซึ่งก็อาจทําใหGบทสนุกข้ึนหรืออาจผิดเพ้ียนจนหลงประเด็นจากท่ี
ผูGเขียนบทวางไวG 
      สําหรับละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส เปOนละครรักท่ีอิงประวัติศาสตร$ ช.วงรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ$มหาราช สรGางจากบทประพันธ$ของรอมแพง ท่ีตีพิมพ$คร้ังแรกในปU พ.ศ. 2552 สรGาง
โดย บริษัท บรอดคาซท$ ไทย เทเลวิช่ัน จํากัด สําหรับเร่ือง บุพเพสันนิวาส ศัลยาออกปากว.าเปOนการ
เขียนบทท่ียากมาก เพราะถึงจะมีโครงบทประพันธ$ แต.ผูG เขียนบทตGองไปศึกษาประวัติศาสตร$ 
วัฒนธรรม และเกร็ดประวัติศาสตร$ต.างๆ ท้ังบทสนทนา การแต.งกาย สิ่งแวดลGอมต.างๆ ในการดําเนิน
ชีวิตของคนในสมัยน้ัน ทําใหGละครมีเน้ือเร่ืองท่ียาวกว.าหนังสือเสียอีก หลายตัวละครในเร่ือง มีตัวตน
จริงในประวัติศาสตร$ แต.จากบันทึกทางประวัติศาสตร$ก็มีเพียงเคGาโครงเท.าน้ัน ศัลยาจึงกําหนดข้ึนเอง
ใหGสอดคลGอง ตราบเท.าท่ีมีขGอมูล ส.วนท่ียากอีกส.วนคือ ในการเขียนบทละครคือ การวางฉาก คําพูด 
การแกGปcญหาความขัดแยGงในละคร กว.าจะเปOนบทละครเร่ืองบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 แค.ตอนเดียวน้ัน
ก็ตGองมีการปรับปรุงและแกGไขถึง 7 คร้ัง  โดยใชGเวลาเขียนบทละครท้ังเร่ืองนาน 2 ปU และใชGเวลาถ.าย
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ทํานานอีก 2 ปU ท้ังน้ีท้ังน้ันเพ่ือความสมจริงทางประวัติศาสตร$จึงตGองใชGเวลาในการศึกษาขGอมูลจาก
สถานท่ีจริงและจากบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญจากคุณ เผ.าทอง ทองเจือ และคุณวิโรจน$ ศรีสิทธ์ิเสรี
อมร อีกดGวย  
            คุณศัลยา สุขะนิวัตต์ิ ผูGเขียนบทละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสไดGนําบทละครโทรทัศน$
เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 ตGนฉบับร.างท่ี 7 ซึ่งเปOนตGนฉบับท่ีนําไปทําการผลิตเพ่ือสู.การออกอากาศ
น้ันออกนําแจกหรือเผยแพร.เพ่ือเปOนวิทยาทานแก.ผูGท่ีสนใจในการเขียนบทละครโทรทัศน$ ผูGวิจัยจึงไดG
นํามาเปOนกรณีศึกษาบทละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 ตGนฉบับร.างท่ี 7 เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบกับการออกอากาศ คร้ังแรกวันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ$ 2561 ตอนท่ี 1 ว.าบทละครตGนฉบับ
จะเหมือนหรือแตกต.างกับการนํามาผลิตเปOนละครโทรทัศน$อย.างไร ดังน้ันจึงเปOนท่ีมาของการทําวิจัย
หัวขGอ เร่ือง เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน$กับการผลิตสู.การออกอากาศ กรณีศึกษา : ละครโทรทัศน$
เร่ือง บุพเพสันนิวาส 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย    
     1. เพ่ือวิเคราะห$เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1กับละคร
โทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสท่ีผลิตออกอากาศ ตอนท่ี 1  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                    ตัวแปรตGน                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ผลของการเปรียบเทียบ 

-ได้ความรู้การเขียนบทละครโทรทศัน์ 

-ได้ความรู้ด้านการผลติรายการละครโทรทศัน์ 

 

 ผลผลติละครโทรทศัน์  

เรื(อง บพุเพสนันิวาส ตอนที( N 

           การเปรียบเทียบ  

-ฉาก 

-ตวัละคร 

-บทสนทนา 

บทละครโทรทศัน์ต้นฉบบั  

เรื(อง บพุเพสนันิวาส ตอนที( N 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
305 

 

การดําเนินการวิจัย 
     สําห รับการศึกษาในคร้ังน้ี ในการวิจัยค ร้ังน้ี  เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  ผูGวิจัยไดGวิเคราะห$เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 กับละคร
โทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสท่ีผลิตออกอากาศตอนท่ี 1  
          1. ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
           2. บทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 (ตGนฉบับร.างท่ี 7)  

เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล 
ผูGวิจัยไดGใชGเครือข.ายอินเตอร$เน็ตในการรับชมละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 

ยGอนหลังประกอบกับการอ.านบทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 (ตGนฉบับร.างท่ี 7) และ
ใชGสมุดจดบันทึกขGอมูล  

วิธีการรวบรวมข�อมูล 
เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูGวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวมขGอมูลจากละคร

โทรทัศน$ยGอนหลัง ผูGวิจัยจึงไดGแบ.งระยะการเก็บรวบรวมขGอมูลในการศึกษาออกเปOน 4 ข้ันตอน คือ  
1. ผูGวิจัยไดGศึกษาบทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 จากตGนฉบับ ร.าง 7 ซึ่ง

เขียนบทโดย ศัลยา สุขะนิวัตต์ิ โดยการอ.านทําความเขGาใจอย.างละเอียดในแต.ละฉากและจดบันทึก  
2. ผูG วิจัยศึกษาละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 โดยการชมยGอนหลังและ

เปรียบเทียบกับบทละครเร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 (ร.าง 7 ตGนฉบับ) เพ่ือเก็บรวบรวมขGอมูล  
3. ผูGวิจัยนําขGอมูลมาเปรียบเทียบว.าตรงตามบทละครโทรทัศน$ตGนฉบับหรือไม. ไดGแก. ฉาก  

ตัวละคร บุคลิกลักษณะตัวละคร การแต.งกาย การแสดง บทสนทนา เปOนตGน  
4. ผูGวิจัยนําขGอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห$อGางอิงตามทฤษฏีเร่ืองกระบวนการผลิตและการเ เขียน

บทละครโทรทัศน$ จากน้ันนํามาอภิปรายผล 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูGวิจัยจะทําการวิเคราะห$เปรียบเทียบบท

ละคร เน้ือหาโดยการศึกษาจากตGนฉบับของบทละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1(ร.างท่ี 7) 
และรับชมละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 เปOนการนําเสนอขGอมูลท่ีทําการวิเคราะห$เชิง
พรรณนา โดยใชGเกณฑ$ในการวิเคราะห$จากตัวละคร และองค$ประกอบในการเขียนบท 

 
ผลการวิจัย  

บทความการนําเสนองานวิจัย เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน$กับการผลิตสู.การออกอากาศ 
กรณีศึกษา: ละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ผลการวิจัยพบว.า (1) ฉาก มีการปรับเปลี่ยนเร่ือง
เวลา สถานท่ี มีการรวบฉาก ตัดฉากและการลําดับฉากใหม. (2) ตัวละคร การแต.งกาย ผูGเขียนไม.ระบุ
ในบท ส.วนการแสดงมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม และมีการตัดตัวละครบางฉากออก (3)บทสนทนา ใชG
ภาษายGอนยุคตามบทละคร แต.มีการเปลี่ยนสรรพนาม ปรับบทพูดของตัวละครและเพ่ิมบทสนทนา
บางฉาก มีรายละเอียดตามตาราง ดังน้ี 
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ผลการวิจัย เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน�กับการผลิตสู�การออกอากาศ กรณีศึกษา : 
ละครโทรทัศน�เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 
 

ฉาก ตัวละคร บทสนทนา 
  1. บางฉากมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาเช.น พลบคํ่า เปลี่ยนเปOน
ยามเย็น เปOนตGน  
  2. สถานท่ี มีการเปลี่ยนแปลง
บางฉาก 
 3.มีการตัดบางฉากออกไป 
 4.มีการรวบฉากใหGเปOนเพียง
ฉากเดียว 
 5.มีการลําดับฉากใหม. 

  1.การแต.งกาย ผูGเขียนระบุ
ไม.ละเอียด    
   2.การแสดง มีการปรับบท
การแสดงเพ่ิมเติมทางอารมณ$
และการแสดงออกของตัว
ละคร  
  3.มีการตัดตัวละครในบาง
ฉากออกไป  

1.มีการเปลี่ยนสรรพนามตัวละคร
หลัก  
2.มีการเพ่ิมบทสนทนาใหGกับตัว
ละครหลัก 
3.มีการตัดบทพูดบางประโยคออก 
4.มีการใชGบทพูดของอีกตัวละคร
หน่ึงใหGเปOนบทพูดของอีกตัวละคร
หน่ึง 
5. ใชGภาษายGอนยุค 

 
อภิปรายผล 
    การเปรียบเทียบบทละครโทรทัศน$กับการผลิตสู.การออกอากาศ กรณีศึกษา: ละครโทรทัศน$
เร่ือง บุพเพสันนิวาส จากผลการวิจัยพบว.า (1) ฉาก มีการปรับเปลี่ยนเร่ืองเวลา สถานท่ี มีการรวบ
ฉาก ตัดฉากและการลําดับฉากใหม. (2) ตัวละคร การแต.งกาย ผูGเขียนไม.ระบุในบท ส.วนการแสดงมี
การปรับเปลี่ยนบทเพ่ิมเติม และมีการตัดตัวละครบางฉากออก (3)บทสนทนา ใชGภาษายGอนยุค มีการ
เปลี่ยนสรรพนาม ปรับบทพูดของตัวละครและเพ่ิมบทสนทนาบางฉาก อภิปรายผล ดังน้ี 

 จากปcญหานําวิจัย การผลิตสู.การอากาศละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสจะเหมือนหรือ
แตกต.างกับตGนฉบับบทละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 อย.างไร จึงไดG วิเคราะห$
เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาสตอนท่ี 1 กับละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาสท่ี
ออกอากาศตอนท่ี 1 จากผลการวิจัยพบว.า  

(1) ฉาก มีการปรับเปลี่ยนเร่ืองเวลา สถานท่ี มีการรวบฉาก ตัดฉากและการลําดับฉากใหม.  
ละครโทรทัศน$เร่ืองบุพเพสันนิวาส สรGางจากบทประพันธ$ของรอมแพง ท่ีตีพิมพ$คร้ังแรกใน

ปU พ.ศ. 2552 เขียนบทละครโทรทัศน$โดย ศัลยา สุขะนิวัตต์ิ กํากับการแสดง โดย ภวิต พนังคศิริ 
สรGางโดย บริษัท บรอดคาซท$ ไทย เทเลวิช่ัน จํากัด เปOนละครรักท่ีอิงประวัติศาสตร$ ช.วงรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ$มหาราช ดังน้ันฉากท่ีเขียนในบทน้ัน ผูGเขียนบทไดGระบุสถานท่ีอย.างชัดเจนและถูกตGอง 
ส.วนการถ.ายทําไดGมีการปรับเปลี่ยนส.วนรายละเอียดฉากย.อยเท.าน้ัน เช.น ฉากบนเรือนมาเปOนชาน
เรือน  และตัดฉาก ท่ี  30  รถ ตูG ท่ี พลิ กค วํ่าเปลี่ ยนบทมาเปO น รถส. วน ตัวพลิ กค วํ่า เปO นตG น  
   ในเร่ืองของเวลาท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปเช.น ช.วงพลบคํ่า ถูกเปลี่ยนเปOนยามเย็นน.าจะเพ่ือสะดวกต.อการ
ถ.ายทําซึ่งไม.กระทบต.อเน้ือหาในฉากถือว.าไม.เสียหายแต.อย.างใด ไดGมีการตัดฉาก รวบฉาก และลําดับ
ฉากใหม. เช.น ในบทฉากท่ี 31 ถูกตัดออกและกลับไปใชGฉาก 16 , ฉาก 17 และฉาก 29 เช่ือมต.อใหG
เปOนฉากเดียวกันและลําดับฉากใหม. เปOนฉากเกศสุรางค$กับเรืองฤทธ์ิถูกผีการะเกดหลอก  
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(2) ตัวละคร การแต.งกาย ผูGเขียนระบุไม.ละเอียด ส.วนการแสดงมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม และ
มีการตัดตัวละครบางฉากออก  

ผูGเขียนบทละครไม.ไดGระบุการแต.งกายอย.างละเอียด ระบุแค.เพียง “ผGานุ.ง” “สไบ” “นุ.งผGา
หนGานาง” เปOนตGน ผูGวิจัยเห็นว.าละครเร่ืองบุพเพสันนิวาสเปOนละครยGอนยุค รายละเอียดในการแต.ง
กายน้ันตGองใชGขGอมูลค.อนขGางมากทางผูGกํากับสามารถใหGทางทีมงานนําขGอมูลการเขียนบทมาประกอบ
ในช.วงวางแผนการถ.ายทําเร่ืองการแต.งกายไดGในภายหลัง ส.วนการแสดงในบทมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ิมเติม เช.น ในบทฉากท่ี 1 การะเกดตบแยGมเพียงคนเดียว แต.การถ.ายทําเพ่ิมใหGผินถูกตบดGวย ผูGวิจัย
เห็นว.าเปOนการขยายลักษณะของนิสัยของตัวละครใหGชัดเจนย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการตัดตัวละครบางฉาก
ออก เช.น ฉากท่ี 2.2 ท.านํ้า ตัดตัวละคร คุณหญิงน่ิมออกไป เหลือเพียงจันทร$วาดกับบ.าว  

 (3) บทสนทนา ใชGภาษายGอนยุคตามบทละคร แต.มีการเปลี่ยนสรรพนาม ปรับบทพูดของตัว
ละครและเพ่ิมบทสนทนาบางฉาก 

บทสนทนาของตัวละครน้ันนับว.าเปOนปcจจัยสําคัญในการเขียนบทละครมากท่ีสุด เพราะจะ
เปOน ท้ังการดําเนินเร่ือง การแสดงลักษณะนิสัยตัวละครดGวย ซึ่งในบทละครบทสนทนาใชGภาษายGอน
ยุค มี บาง คําท่ีการถ.ายทําไดGเปลี่ยนสรรพนาม เช.น ในบท บุรุษท่ี 1 การะเกด เรียกตัวเองว.า “ขGา” 
พูดกับ บุรุษท่ี 2 บ.าวใชGคําว.า “เอ็ง” ซึ่งในการถ.ายทําการะเกด เรียกตัวเองว.า “กู” พูดกับบ.าว “มึง” 
เปOนตGน ส.วนการปรับและเพ่ิมบทสนทนาบางฉาก เช.น ฉาก 2.1 ท.านํ้า เพ่ิมบทใหGจันทร$วาดเน่ืองจาก
ตัวละครคุณหญิงน่ิมถูกตัดออกไป เพ่ิมดังน้ี 

จันทร$วาด “ไม.ตGองบอกคุณแม.ว.าขGาเอาเรือเล็กไป เรียนคุณแม.ตามท่ีขGาสั่ง“  
ส.วนบทพูดเดิมของคุณหญิงน่ิมไดGใหGจันทร$วาดเปOนคนพูดแทน เปOนตGน ผูGวิจัยเห็นว.าการ

ปรับเปลี่ยนบทน้ันประเด็นอยู.ท่ีความเหมาะสมและเง่ือนไขซึ่งเปOนตัวแปรในการถ.ายทํา ไดGแก. ตัว
ละคร เวลา สถานท่ี เปOนตGน ท้ังน้ี การปรับบทละครควรจะเปOนแนวทางในการทําใหGละครสนุก 
กระชับน.าติด ตาม ไม.กระทบเร่ืองราวจนผิดเพ้ียน และสามารถเพ่ิมอรรถรสในการรับชมมากย่ิงข้ึน  

จากผลการวิจัย สามารถสรุปไดGว.า บทละครโทรทัศน$เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนท่ี 1 มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือถูกดัดแปลงสําหรับการผลิตซึ่งสอดคลGองกับบทความวิชาการ ของ นราพร สังข$ชัย
บทละครโทรทัศน$ไทย: กระบวนการสรGางสรรค$ และเทคนิค กล.าวไวGว.า “ตามองค$ประกอบของละคร 
วิธีการสรGางสรรค$และเขียนบทละครโทรทัศน$ ของผูGเขียนบทแต.ละคนมีเทคนิค ลีลา หรือวิธีการ 
เฉพาะตัวท่ีแตกต.างกันไป ซึ่งวิธีการเหล.าน้ีลGวนนํา ไปสู.ผลงานบทละครโทรทัศน$ท่ีใชGสําหรับการผลิต 
ละครโทร ทัศน$ในปcจจุบัน” ส.วนกระบวนการนําบทละครโทรทัศน$ไปผลิตเพ่ือการออกอากาศน้ัน 
สอดคลGองกับงานวิจัย กระบวนการสรGางบทอิงประวัติศาสตร$ในสื่อจินตคดีสมัยใหม. (ศิวาวุธ ไพรี
พินาศ:2557) อGาง ใน Alan Rosenthai (1995) กล.าวไวGว.า “ลักษณะพิเศษอันกลมกลืนกันของ
ขGอเท็จจริงกับเร่ืองแต.งซึ่งทําใหGละครโทรทัศน$เปOนเร่ืองน.าท่ึงท่ีทําใหGเหตุการณ$ต.างๆ และบุคคลสําคัญ
ในประวัติศาสตร$เปOนเหมือนความทรงจําของเราท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม.นานมาน้ี น่ันคือละครโทรทัศน$ถูก
สรGางสรรค$ข้ึนมาใหม.โดยมีราก ฐานมาจากขGอเท็จจริง แมGว.าจะอาศัยนักแสดง บทสนทนา ฉาก และ
เคร่ืองแต.งกาย ในการสรGางเหตุการณ$และยุคสมัยข้ึนมาใหม.อีกคร้ังน้ันในส.วนของความถูกตGอง
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ครอบคลุมก็เปOนเพียงการสรGาง สรรค$ข้ึนมาใหม. สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดGหลายกรณี และเง่ือนไข
ในการเปลี่ยนแปลงน้ันก็ไม.ไดGอยู.เพียงแค.จุดประสงค$ในการนําเสนอ แต.ยังมีปcจจัยต.างๆ ร.วมดGวย เช.น 
งบประมาณ และระยะเวลาของ การถ.ายทํา 

 
ข�อเสนอแนะ 
   ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ สิ่งท่ีควรตระหนักในการผลิตละครอิงประวัติศาสตร$เพ่ือไปสู.
การผลิตน้ันจําเปOนอย.างย่ิงท่ีตGองอาศัยผูGเขียนบทละครโทรทัศน$ท่ีมีความรับผิดชอบในการคGนควGาหา
ขGอมูล และตGองมีความรูGในเร่ืองของประวัติศาสตร$มากพอท่ีจะถ.ายทอดไดGท้ังความจริงและการเขียน
ออกมาอย.างเหมาะสม และการนําไปสู.การผลิตก็ตGองอาศัยผูGกํากับการแสดงท่ีตีความบทเพ่ิมเติมไม.ใหG
ผิดเพ้ียนจากบทเดิมท่ีดีอยู.แลGว และตGองสามารถถ.ายทอดจินตนการของผูGเขียนใหGออกมาเปOนภาพไดG
อย.างสมจริงและเหมาะสม  
   ข�อเสนอแนะสําหรับการศึกษาค�นคว�าต�อไป การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใน
การวิจัยคร้ังต.อไปควรมีการใชGวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสอบถามถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ
ในดGานการผลิตละครโทรทัศน$เร่ืองเดิมข้ึนใหม.  
   ซึ่งในการวิจัยคร้ังต.อไปควรมีการวิเคราะห$ละครโทรทัศน$ในหลากหลายแง.มุมมากข้ึนท่ี
เก่ียวขGองกัน เช.น การวิเคราะห$บทละครโทรทัศน$ การวิเคราะห$ตัวละครท่ีส.งผลใหGแก.นเร่ืองสมบูรณ$ 
เปOนตGน และควรมีการสัมภาษณ$ผูGท่ีมีส.วนเก่ียวขGองดGานการผลิตละครโทรทัศน$ ในส.วนงานต.างๆ ไดGแก. 
ผูGจัดละคร นักเขียนบทละครโทรทัศน$ นักแสดง เปOนตGน เพ่ือใหGงานวิจัยมีความครอบคลุมมากย่ิงข้ึน  
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เพื่อพัฒนาระบบต�นแบบเพื่อบริหารจัดการข�อมูลการให�บริการ 
ด�านความงามของสถานเสริมความงาม 

Development of a prototype system for the management of 
information services of the beauty of the beauty salon 

 
สุนิ ประจิตร, พิพัฒน$พล ศุภรัตนาวงศ$ 

สาขาคอมพิวเตอร$ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การพัฒนาระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลการใหGบริการดGานความงามของสถานเสริม
ความงาม มีวัตถุประสงค$เพ่ือพัฒนาระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลการใหGบริการดGานความ
งามของสถานเสริมความงาม เพ่ือใหGเจGาของรGานสามารถนําไปใชGงานไดGจริงในสถานเสริมความงาม 
และความสะดวกในการจัดเก็บขGอมูลลูกคGา ขGอมูลผลิตภัณฑ$ต.าง ๆ ในสถานเสริมความงาม พรGอมกับ
เพ่ิมความสะดวกใหGกับลูกคGาท่ีเขGาใชGบริการดGวยระบบจองคิว และยังสามารถตรวจสอบประวัติการ
เขGาใชGบริการต.าง ๆ ในสถานเสริมความงามไดGดGวยตนเอง  
 ผลจากการพัฒนาะบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลการใหGบริการดGานความงามของสถาน
เสริมความงาม ทําใหGไดGหนGาหลักของเว็บไซต$ระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลสถานเสริมความ
งาม บอกถึงรายละเอียด ข.าวสารและกิจกรรมของสถานเสริมความงาม รายละเอียดเก่ียวกับสถาน
เสริมความงาม แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ$ หนGาล็อกอินสําหรับสมาชิกจะแสดงช่ือ-นามสกุลของ
ลูกคGา สมาชิกสามารถจองคิวการรับบริการและตรวจสอบรายละเอียดบริการยGอนหลังไดG จากการนํา
ระบบตGนแบบไปใชGผูGวิจัยไดGหาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูล
สถานเสริมความพบไดGมีความพึงพอใจอยู.ในระดับ ดี ( x = 4.25) โดยมีคะแนนความพึงพอใจในเร่ือง 
ระบบสามารถตรวจสอบขGอมูลต.าง ๆ ไดGเร็วข้ึน สูงท่ีสุด อยู.ในระดับ ดีมาก ( x  = 4.80) 

 
Abstract 

Development of a prototype system for managing beauty services information 
of beauty salons The objective is to develop a prototype system to manage the 
beauty services information of beauty salons. So that the shop owner can actually 
use it in a beauty salon And the convenience of storing customer data Product 
information in beauty salons While increasing the convenience for customers using 
the queue reservation system And can also check the history of using services in 
beauty salons on their own. 

The result of the development of the prototype to manage the beauty 
services information of beauty salons Making the main page of the website, the 
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prototype system for managing beauty salon information Tell the details News and 
activities of beauty salons Details about beauty salons Show product details The 
login page for the member will show the name-surname of the customer. Members 
can book service queues and check past service details. From the implementation of 
the prototype system, the researcher has found the efficiency of the prototype 
system development in order to manage the information found on the site. The 
satisfaction level is good ( x  = 4.25). The system can check various information faster, 
the highest is very good ( x  = 4.80). 
 
บทนํา 

ภาพรวมของตลาดเสริมความงามเติบโตข้ึนทุกปUโดยกลุ.มท่ีใหGบริการครบวงจรท้ังการดูแล
รักษาผิว และศลัยกรรมมีแนวโนมG เติบโตมาก ส.งผลใหGคลินิกเสริมความงามมีแนวโนGมตGองเผชิญกับ
การแข.งขันท่ีรุ.นแรงท้ังในดGานราคา และการใหGบริการ ในปcจจุบันเว็บไซต$ไดGกลายเปOนสื่อท่ีมี
ความสําคัญซึ่งมีบทบาทอย.างมากในเร่ืองของการโฆษณาและประชาสัมพันธ$ ท้ังน้ีเน่ืองจากคุณสมบัติ
ท่ีสามารถนําเสนอ เผยแพร. ขGอมูลข.าวสารไดGอย.างไรGขีดจํากัด ท้ังในเร่ืองเวลาและระยะทาง ลูกคGา
สามารถเขGามาเป}ดดูไดGตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงไม.ว.าจะอยู.ส.วนใด ๆ ของโลกก็ตาม ดGวยขGอดีดังกล.าว
สถานประกอบการเกือบทุกแห.งท้ังภาครัฐและเอกชนหรือแมGแต.บุคคลท่ัวไป ต.างก็มีความตGองการ
จัดทําเว็บไซต$ข้ึนเพ่ือเปOนช.องทางการสื่อสารรูปแบบใหม. เพ่ือประโยชน$ในการเผยแพร.ขGอมูลข.าวสาร
ไปสู.กลุ.มเป�าหมาย เช.นการโฆษณาสินคGาและบริการในรูปแบบต.าง ๆ ท่ีมีจุดมุ.งหมายในเชิงธุรกิจ หรือ
การใชGเว็บไซต$เปOนช.องทางเผยแพร.ขGอมูลข.าวสารขององค$กร เพ่ือประชาสัมพันธ$องค$กรใหGเปOนท่ีรูGจัก
เพ่ือหวังผลในการสรGางภาพลักษณ$ขององค$กรใหGเปOนท่ียอมรับ ซึ่งเว็บไซต$น้ันเปOนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ
เปOนอย.างมากในการตอบสนองภารกิจดังกล.าว ในโลกยุคปcจจุบันท่ีมีความเจริญกGาวหนGาในเร่ือง
เทคโนโลยีอย.างไม.หยุดย้ัง การใชGสื่อเว็บไซต$เพ่ือเปOนช.องทางการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ$ใหGกับองค$กรของตน จึงเปOนเร่ืองท่ีไม.สามารถท่ีจะมองขGามไปไดG 

ปcจจุบันน้ี สถานเสริมความงามเปOนอีกหน่ึงความตGองการของผูGบริโภคในยุคน้ี กลุ.มผูGคนท่ี
ตGองการใหGผิวหนGาและผิวพรรณของตนเองดูดีมีแนวโนGมเพ่ิมข้ึน ไดGขยายไปยังกลุ.ม นักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือเปOนการโฆษณาประชาสัมพันธ$ เก่ียวกับสถานเสริมความงามใหGเปOนท่ี รูG จักเปOนการสรGาง
ภาพลักษณ$ใหGมีความน.าเช่ือถือ ผูGพัฒนาระบบจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบตGนแบบเพ่ือบริหาร
จัดการขGอมูลการใหGบริการดGานความงามของสถานเสริมความงาม โดยระบบจะทําการจัดเก็บขGอมูล
เปOนระเบียบ สามารถคGนหาไดGง.ายผูGใชGสามารถจัดการกับระบบไดG การสรGางเว็บน้ีข้ึนมาเพ่ือเปOน
ตGนแบบการบริหารจัดการขGอมูลสถานเสริมความงาม เฉพาะส.วนของการใหGบริการดGานความงาม เพ่ือ
การนําไปพัฒนาใหGสามารถใชGกับสถานเสริมความงามท่ีตGองการ ซึ่งเว็บไซต$จะมีรายละเอียดการ
ใหGบริการดGานความงามข.าวสารท่ัวไป ทําใหGลูกคGาสะดวกในการตรวจสอบรายละเอียดการใหGบริการ



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
311 

 

ไดG และเพ่ิมความสะดวกดGวยระบบจองคิวและตรวจสอบประวัติการเขGาใชGบริการไดGดGวยตนเอง ทําใหG
สถานเสริมความงามเปOนท่ีรูGจักและยอมรับของผูGใชGบริการ 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือการพัฒนาระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลการใหGบริการดGานความงามของสถาน
เสริมความงาม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผูGดูแลระบบ/พนักงาน 
 1. สามารถ เพ่ิม ลบ แกGไข ขGอมูลข.าวสารท่ัวไปไดG 

 2. สามารถ เพ่ิม ลบ แกGไข ขGอมูลทรีทเมGนท$ในสถานเสริมความงามไดG 
 3. สามารถ เพ่ิม ลบ แกGไข ขGอมูลผลิตภัณฑ$ในถานเสริมความงามไดG  
 4. สามารถ เพ่ิม ลบ แกGไข คGนหา ขGอมูลลกูคGาไดG 
 5. สามารถ เพ่ิม ลบ แกGไข ขGอมูลแพทย$ไดG 
 5. สามารถ ตรวจสอบ และเพ่ิมประวัติการเขGาใชGบริการของลูกคGาไดG 
 6. สามารถ เพ่ิม ลบ แกGไข ตารางการจองคิวการรับบริการของลูกคGาไดG 

สมาชิก 
 1. สามารถจองคิวเขGารับบริการไดG 
 2. สามารถตรวจสอบประวัติการเขGาใชGบริการไดG 

ลูกคGาท่ัวไป 
 1. สามารถดูขGอมูลข.าวสาร ขGอมูลทรีทเมGนท$ ขGอมูลผลิตภัณฑ$ บนหนGาเว็บเพจไดG 
  
วิธีการวิจัย 
 หลักจากการพัฒนาระบบเสร็จแลGวผูGวิจัยไดGดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลโดยดําเนินการดังน้ี 

1) นําแบบสอบถามใหGกับพนักงานสถานเสริมความงามดGวยตัวเอง 
2) นําแบบสอบถามท่ีเก็บไดGมาวิเคราะห$ขGอมูล เพ่ือนําเสนอต.อไป 

 ท้ังน้ีผูGวิจัยไดGกําหนดเคร่ืองมือในการวิเคระห$ขGอมูล ดังน้ี 
ตัวแปรตGน (Independent Variable) คือ ระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลการ

ใหGบริการดGานความงามของสถานเสริมความงาม 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คะแนนประสิทธิภาพของระบบตGนแบบเพ่ือบริหาร
จัดการขGอมูลการใหGบริการดGานความงามของสถานเสริมความงาม 
 ในแบบประเมินมีรายละเอียดอยู. 4 ดGาน โดยใชGคําถามแบบมาตราส.วนของการประมาณค.า
แบ.งเปOน 5 ระดับ ดังน้ี 
 



312 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

  5 หมายถึง  ดีมาก 
  4 หมายถึง  ดี 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  พอใชG 
  1 หมายถึง  ไม.มีคุณภาพ 

ใชGเกณฑ$ในการแปลความหมายของขGอมูลดังต.อไปน้ี 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับ ดีมาก 
  3.51 – 4.00 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับ ดี 
  2.51 – 3.40 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับ ปานกลาง 
  1.51 – 2.40 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับ นGอย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  ไม.มีคุณภาพ 
  

และใชGสถิติสําหรับวิเคราะห$ขGอมูล ดังน้ี 
1) ค.าเฉลี่ยเลขาคณิต หรือค.าเฉลี่ยจากสูตร 

 

 
       

เม่ือ    แทน ค.าคะแนนเฉลี่ยของกลุ.มตัวอย.าง 

              แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ.มตัวอย.าง 

              แทน จํานวนนักเรียนในกลุ.มตัวอย.าง 
 

2) ค.าส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากสูตร 
 

   S.D. หรือ  

 
         เม่ือ  S.D.  แทน ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
            X  แทน จุดก่ึงกลางช้ัน 
 
ผลการวิจัย 
 หนGาหลักของเว็บไซต$ระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลสถานเสริมความงาม บอกถึง
รายละเอียด ข.าวสารและกิจกรรมของสถานเสริมความงาม 
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ภาพท่ี 1 แสดงภาพหนGาจอหลักของการพัฒนาระบบ 

 
จากการพัฒนาระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลการใหGบริการดGานความงามของสถาน

เสริมความงาม โดยใหGผูGใชGระบบไดGทําการจองคิวรับบริการและตรวจสอบการใชGบริการยGอนหลัง และ
ผูGดูแลระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แกGไขขGอมูลลูกคGา ขGอมูลทรีทเมGนท$ ขGอมูลสินคGา ขGอมูลแพทย$ ขGอมูลการ
ใชGบริการของลูกคGา และขGอมูลการจองคิวรับบริการ เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบท่ีไดGพัฒนาข้ึนแลGว
ทําใหGทราบว.าผลดGานต.าง ๆ ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห$ความพึงพอใจของผูGใชGบริการ 
 

รายการ 
N = 30 

ผลการประเมิน 
 SD 

1. ระบบสามารถใชGงานไดGจริงตามความตGองการ 4.50 .45 ดีมาก 
2. ระบบช.วยจักเก็บขGอมูลไดGเร็วข้ึน 4.36 .55 ดี 
3. ระบบช.วยใหGขGอมูลไม.สูญหาย และลดข้ันตอน 4.44 .55 ดี 
4. ระบบสามารถตรวจสอบขGอมูลต.าง ๆ ไดGเร็วข้ึน 4.80 .45 ดีมาก 
5. ระบบทําใหGลูกคGาไม.ตGองมารอ สามารถจัดสรรคิวไดGง.ายข้ึน 4.36 .55 ดี 

รวม 4.25 .51 ดี 
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลการใหGบริการดGานความงามของสถาน
เสริมความงาม สามารถอภิปรายผลไดGดังน้ี 
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 ดGานความพึงพอใจต.อการพัฒนาระบบตGนแบบฯ อยู.ในระดับดี (  = 4.25) ซึ่งเปOนไปตาม
วัตถุประสงค$ที่ต้ังไวG เม่ือพิจารณาเปOนรายดGานพบว.า ดGาน ระบบสามารถตรวจสอบขGอมูลต.าง ๆ ไดGเร็ว

ข้ึน สูงท่ีสุด อยู.ในระดับ ดีมาก ( = 4.80) รองลงมาคือ ดGานระบบสามารถใชGงานไดGจริงตามความต

เองการ อยู.ในระดับ ดีมาก ( = 4.50) ดGานระบบช.วยใหGขGอมูลไม.สูญหาย และลดข้ันตอนการทํางาน 

อยู.ในระดับ ดี ( = 4.44) ดGานระบบช.วยจัดเก็บขเอมูลไดGเร็วข้ึน และระบบทําใหGลูกคGาไม.ตGองมารอ

สามารถจัดสรรคิดวไดGง.ายข้ึน อยู.ในระดับ ดี ( = 4.36) ซึ่งเปOนไปตาม 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขGอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต.อไป 
 การพัฒนาระบบตGนแบบเพ่ือบริหารจัดการขGอมูลการใหGบริการดGานความงามของสถานเสริม
ความงาม คร้ังน้ียังขาดการคGนหาขGอมูลท่ียังไม.ละเอียด การแสดงผลขGอมูลยังไม.เปOนระเบียบ ดังน้ัน
ควรเพ่ิมความสามารถในการคGนหาขGอมูลใหGละเอียดมากย่ิงข้ึนรองรับความตGองการของผูGใชG และการ
แสดงผลขGอมูลใหGเปOนระเบียบอ.านแลGวสบายตา ดึงดูดความสนใจใหGกับผูGท่ีเขGามาเย่ียมชมเว็บไซต$ 
เน่ืองการระบบมีการจัดเก็บขGอมูลดังน้ันความถูกตGองในการจัดเก็บขGอมูลและแสดงผลจึงสําคัญ 
 

บรรณานุกรม 
กิตติ ภักีวัฒนะกุล และจันทรขจร แซอุน. (2552). PHP. พิมพ$คร้ังท่ี 12. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ$

แอนด$คอนซัลท$. 
กิตติศักด์ิ เจริญโภคานนท$. (2550). คู�มือเรียนเขียนเว็บอีคอมเมิร�ซด�วย PHP 5. พิมพ$คร้ังท่ี 2. 

กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย. 
เจริญศักด์ิ รัคนวรา และฐิสันต$ ทิพย$ศุภธนนท$ (2554). PHP & MySQL. กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน$ พัล

ลิชช่ิง. 
ธันยพัฒ น$  วงศ$ รัตน$ . (2554). เรียนลัดสร�างเว็บแอพลิ เค ชันด� วย PHP & MySQL ฉบับ 

Workshops. 
คู.มือการใชGงาน Adobe IllustratorCS5 https://kruwansp.files.wordpress.com/2012/22/02-

Illustrator.doc 
คู.มือการใชGโปรแกรม Photoshop-CS5 www.thayangwit.ac.th/web/administrator/document/ 

95.pdf 
เทคนิคการสรGาง และออกแบบ Website ดGวย Adobe Dreamweaver CS5 www.pccl.ac.th/ 

files/1012221616402461_101122321213905.pdf 
คู.มือการใชGงานและติดต้ัง AppServ 2.5.10 www.up.ac.th/training/upload/คู.มือการติดต้ัง.pdf 
วิธีการใชGงาน AppServ : Apache + PHP = MySQL http://www.appserv.org/th/วิธีการใชGงาน  



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
315 

 

การศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิตขิองความรัก (กรณีศึกษา : 
นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการทางการได�ยิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) 

The Relationship between Big Five Personality Factors and dimensions 
of love (Case study: regular students and students with hearing 

disabilities. Bangkok Thonburi University) 
 

นางสุนิ ประจิตร  
สาขาคอมพิวเตอร$ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาความสัมพันธ$ระหว.างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิติของ
ความรัก (กรณีศึกษา : นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการทางการไดGยิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) 
โดยกลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการศึกษาคร้ังน้ี เปOนนักศึกษาปU 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร$ธุรกิจ ท้ังนักศึกษา
ปกติ และนักศึกษาพิเศษทางการไดGยิน จํานวน 62 คน โดยผูGวิจัยเก็บรวบรวมขGอมูลจากประชากร
ท้ังหมด เก็บขGอมูลโดยการใชGแบบสอบถาม และแบบวัดบุคลิกภาพหGาองค$ประกอบและความรัก 3 มิติ 
และวิเคราะห$ขGอมูลดGวยสถิติท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล ไดGแก. สถิติทดสอบที (t-test) และสถิติ
ทดสอบความแปรปรวนระหว.างกลุ.ม (one-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว.า กลุ.มตัวอย.างมีค.าเฉลี่ยรูปแบบบุคลิกภาพหGาองค$ประกอบและมิติของความ
รัก 3 มิติ ดังน้ี รูปแบบบุคลิกภาพท่ีเด.นชัดมากท่ีสุด คือ องค$ประกอบแบบประนีประนอม 
(Agreeableness) มี ค. า เฉ ลี่ ย  37.56 รอ งล งม า  คื อ  อ งค$ ป ระก อ บ แ บ บ มี ส ติ ต ระห นั ก รูG 
(Conscientiousness) มีค.าเฉลี่ย 34.94 และองค$ประกอบแบบสติปcญญา (Intellect) มีค.าเฉลี่ย 
33.61 ส.วนองค$ประกอบแบบแสดงตัว (Extraversion)และองค$ประกอบแบบม่ันคงทางอารมณ$ 
(Emotional stability) มีค.าเฉลี่ยนGอยท่ีสุดคือ 28.31 ท้ัง 2 แบบ ส.วนมิติของความรักท่ีกลุ.มตัวอย.าง
มีค.าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มิติดGานความใกลGชิด (Intimacy) มีค.าเฉลี่ย 57.52 และมิติความรักท่ีมีค.าเฉลี่ย
นGอยท่ีสุดคือ มิติดGานเสน.หา (Passion) มีค.าเฉลี่ย 47.94  

การวิเคราะห$ความสัมพันธ$ระหว.างรูปแบบบุคลิกภาพและมิติของความรัก ผลการวิเคระห$
ความสัมพันธ$ระหว.างรูปแบบบุคลิกภาพหGาองค$ประกอบกับมิติของความรัก 3 มิติ พบว.า มิติความรัก
ดGานพันธะสัญญา (Commitment) มีความสัมพันธ$ทางบวกกับรูปแบบบุคลิกภาพท้ัง 5 ดGานอย.างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส.วนมิติความรักดGานความใกลGชิด (Intimacy) มีความสัมพันธ$ทางบวก
กับรูปแบบบุคลิกภาพท้ัง 5 ดGาน โดยมีความสัมพันธ$กับบุคลิกภาพ 4 ดGาน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ยกเวGนบุคลิกภาพแบบประนีประนอมท่ีสัมพันธ$อย.างไม.มีนัยสําคัญและมิติความรักดGาน
เสน.หา (Passion) มีความสัมพันธ$ทางบวกกับบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) แบบ
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ประนีประนอม (Agreeableness)และแบบสติปcญญา (Intellect) อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ส.วนบุคลิกภาพอีก 2 ดGาน มีความสัมพันธ$กันทางลบและไม.มีนัยสําคัญ 

 
Abstract 

 This research study The objective is to study the relationship between 
personality patterns and dimensions of love (case study: regular students and hearing 
impaired students Bangkok Thonburi University) The sample used in this study Is a 3 
year student in business computer program Both normal students And a special 
student hearing, 62 people. The researcher collected data from the entire 
population. Collecting data by using questionnaires And the five-personality 
personality model and 3-dimensional love. 

The research found that The sample group has the average personality 
patterns of five elements and dimensions of 3 dimensional love as follows: The most 
prominent personality pattern is the compromise element. Agreeableness has an 
average of 37.56, followed by the conscious consciousness component. 
(Conscientiousness) with an average of 34.94 and Intellect elements with an average 
of 33.61. (Extraversion) and Emotional stability elements have the lowest mean of 
28.31. Both types, while the dimension of love that the sample has the highest mean 
is the intimacy with an average of 57.52 and The love dimension with the least 
average value is Passion dimension has an average of 47.94 

Analysis of the relationship between personality patterns and dimensions of 
love The results of the analysis of the relationship between the five personality patterns 
and the dimensions of the 3-dimensional love showed that the commitment of the 
commitment was positively correlated with the 5 personality patterns. At the level of 
.05, Intimacy has a positive correlation with the 5 personality patterns, with significant 
4-personality relationships. At Latinos. 05 except personality compromise relative 
significance and dimension of love and affection (Passion) is positively correlated with 
personality show. (Extraversion) in a compromise With the agreementableness and 
intellect (Intellect) with statistical significance at the level of .05. The personality of 
the other two aspects is negatively related and insignificant. 
 
บทนํา 

ความรัก (Love) เปOนคําท่ีทุกคนเคยไดGยินมาแลGวนับคร้ังไม.ถGวน บางคนไดGเคยสัมผัสกับความ
รักท่ีเปOนความหวานช่ืน ความสุข ความสมหวังมาแลGวบางคนอาจไดGสัมผัสถึงความเจ็บปวด ความทุกข$ 
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ความไม.สมหวังมาแลGวเช.นกัน ความรักจึงไดGถูกนิยามความหมายแตกต.างกันไปตามท่ีแต.ละบุคคลไดG
สัมผัสกับความรัก 
 เจตคติเก่ียวกับความรัก (Love attitude) และลักษณะบุคลิกภาพ (Personality) ของแต.ละ
บุคคลน้ัน จะเปOนตัวทํานายท่ีดีของความพึงพอใจในความสัมพันธ$ของบุคคลน้ัน ๆ (Meeks, 
Hendrick, & Hendrick, 1998) 
 นักวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับความรักหลายท.านพิจารณาถึงความแตกต.างของรูปแบบของความรัก
ของแต.ละบุคคล พบว.า ลักษณะบุคลิกภาพเปOนปcจจัยหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ$กับรูปแบบของความรัก
ของแต.ละบุคคล รวมท้ังปcจจัยอ่ืน ๆ เช.น ความแตกต.างระหว.างเพศ ประสบการณ$ความรักในอดีต
และปcจจุบัน และภูมิหลังต.าง ๆ ก็ลGวนแต.มีความสัมพันธ$กับเจตคติเก่ียวกับความรักของแต.ละบุคคล
ท้ังสิ้น (Dion & Dion, 1988; Murstein, 1988; Landis & O’Shea, 2000) นอกจากน้ียังพบว.า 
ความพึงพอใจในความตGองการและลักษณะบุคลิกภาพ รวมท้ังความเหมือนกันทางดGานภูมิหลังและ
ค.านิยมก็เปOนปcจจัยหน่ึงท่ีสําคัญในการลดความขัดแยGงท่ีอาจเกิดข้ึนระหว.างคู.รักไดG (Hendrick & 
Hendrick, 1986) 
 นอกจากน้ี ความคลGายคลึงกัน (Similarity) ทางเจตคติ ความคิดเห็น ความเช่ือและ
บุคลิกภาพ เปOนอีกองค$ประกอบหน่ึงท่ีทําใหGบุคคลชอบพอกัน และมักนําไปสู.การเปOนเพ่ือนท่ีดีหรือ
การตัดสินใจท่ีจะใชGชีวิตร.วมกับคนท่ีมีความคลGายคลึงกับตน(ธีระพร สุวรรณโณ, 2537) และมีความ
พึงพอใจในความสัมพันธ$เช.นคู.รัก แต.อย.างไรก็ตาม ในส.วนของบุคลิกภาพมีงานวิจัย พบว.า บุคคลอาจ
เลือกคนท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพต.างจากตนเองแต.เปOนลักษณะบุคลิกภาพแบบประกอบสมบูรณ$ 
(Complementarity) เช.น ฝ�ายหน่ึงเปOนคนชอบพูดก็มักพึงพอใจกับบุคคลท่ีเปOนผูGฟcงท่ีดี หรือฝ�ายหน่ึง
อารมณ$รGอนก็มักจะพึงพอใจกับบุคคลท่ีอารมณ$เย็นไดG เปOนตGน (วาริน เทพยายน, 2542) ดังน้ันความ
คลGายคลึงกัน และความแตกต.างกันแบบประกอบสมบูรณ$ เปOนอีกปcจจัยหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ$กับ
ความชอบพอและความพึงพอใจในความสัมพันธ$ 
 บุคลิกภาพถือเปOนเร่ืองท่ีสําคัญอย.างมาก เน่ืองจากนักจิตวิทยาบางท.านมีความเห็นว.า 
การศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพจะช.วยใหGเขGาใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมในอนาคตไดG (Hall & 
Lindzey, 1967) ซึ่งบุคลิกภาพดีเปOนปcจจัยสําคัญในการสรGางความสัมพันธ$ท่ีดีกับบุคคลอ่ืน ช.วยใหG
บุคคลน้ันเกิดความประทับใจและอยากจะคบหาสมาคมดGวย (กันยา สุวรรณแสง, 2533) โดย
จุดเร่ิมตGนของการพัฒนาบุคลิกภาพ จะเกิดข้ึนในช.วงของการเปOนวัยรุ.นท่ีเปOนวัยแห.งการแสวงหา
เอกลักษณ$ของตน (Ego Identity) เปOนวัยหัวเลี้ยวหัวต.อของชีวิตก.อนท่ีจะกGาวไปสู.วัยผูGใหญ.ตอนตGน 
หรือช.วงวัยแห.งการสรGางความใกลGชิดผูกพันกับเพศตรงขGาม (Intimacy) (ทศพร ประเสริฐสุข, 2542) 
ซึ่งความสัมพันธ$น้ีจะพัฒนาต.อเปOนความรักแบบต.าง ๆ ในอนาคต 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูGวิจัยมีความสนใจศึกษาว.า บุคลิกภาพของบุคคลตามทฤษฎีบุคลิกภาพหGา
องค$ประกอบ (The big five or five factor model) ของGoldberg (1990) จะมีความสัมพันธ$กับ
มิติของความรักตามทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก (Triangular theory of love) ของ Sternberg 
(1986,1988) อย.างไร และมีความแตกต.างกันหรือไม.ระหว.างนักศึกษาปกติ และนักศึกษาพิเศษ
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ทางการไดGยิน โดยการใชGแบบรายงานตนเองเก่ียวกับบุคลิกภาพและรูปแบบความรักจากแบบวัด
บุคลิกภาพหGาองค$ประกอบ (The 50-Item-Set of IPIP) ของ Goldberg (1982) และแบบวัด
รูปแบบความรัก (The love type test) ของSternberg (1988) ในการเก็บรวบรวมขGอมูล เพ่ือนํา
ผลการวิจัยท่ีไดGมาใชGเปOนแนวทางสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรัก และความสัมพันธ$ใน
อนาคตของวัยรุ.นใหGดําเนินไปในทิศทางบวกต.อไป เพ่ือใหGเกิดความม่ันใจในตนเอง เกิดความตระหนัก
ในการสรGางความสัมพันธ$ท่ี ย่ังยืนกับคนรักท่ีอาจส.งผลไปสู.ความพึงพอใจในชีวิตคู.และประสบ
ความสําเร็จในการสรGางครอบครัวท่ีสมบูรณ$ในอนาคต 

ทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก (Triangular theory of love) (Sternberg, 1986; 1988) 
Sternberg (1986) เสนออทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก ซึ่งอธิบายถึงธรรมชาติและรูปแบบ

ของความรักว.าประกอบดGวย 3 องค$ประกอบสําคัญ คือ 
1. ความใกลGชิด (intimacy) เปOนองค$ประกอบดGานอารมณ$ คือ มีความคุGนเคยใกลGชิดกันใน

ความรูGสึก ความเขGาใจกันอย.างลึกซึ้ง ความเอ้ืออาทรต.อกัน สื่อสารกันไดGอย.างดี มีความไวGวางใจต.อ
กัน ซึ่งจะค.อยๆ เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาของความสัมพันธ$ 

2. ความเสน.หา (passion) เปOนองค$ประกอบดGานแรงจูงใจ เกิดจากแรงขับภายในระบบของ
ร.างกาย หรือความรูGสึกท่ีถูกกระตุGนทางสรีระ เปOนความดึงดูดทางเพศ เช.น ความพอใจในรูป กลิ่น 
เสียง หรือจริตกิริยาของอีกฝ�ายหน่ึง หรือเสน.ห$อ่ืน ๆ และยังรวมถึงเหตุกระตุGนอ่ืน ๆ ซึ่งทําใหGเกิด
ความรูGสึกโรแมนติก ดGวย  

3. ความผูกมัด (commitment) เปOนองค$ประกอบดGานความคิด คือการตัดสินใจท่ีจะรักหรือ
มีพันธะทางใจหรือทางสังคมต.อกัน การใชGเวลาร.วมกันในกิจกรรมต.าง ๆ หรือการใชGชีวิตร.วมกัน
ต.อเน่ืองเปOนเวลานาน ความรับผิดชอบในพันธะท่ีตกลงต.อกัน การรับพันธะผุกพันจะค.อยๆ เพ่ิมข้ึน
เม่ือมีความสนิทสนมกันมากข้ึน และเปลี่ยนไปตามระดับของความสุดความพอใจในแต.ละช.วงเวลา 
หากมีปcญหายุ.งยากในความสัมพันธ$ระหว.างกัน การรับพันธะผูกพันอาจลดระดับลงไป 

องค$ประกอบดGานความใกลGชิดเปOนแกนหลักท่ีสามารถพบไดGในความสัมพันธ$ทุกรูปแบบ มี
ความคงทนค.อนขGางสูง และมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธ$ระยะยาว ส.วนความเสน.หามักพบใน
ความสัมพันธ$เชิงคู.รักเท.าน้ัน เด.นชัดในความทรงจํา และมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธ$ระยะสั้น มี
ผลต.อปฏิกิริยาทางร.างกายและการรับรูGความเจ็บปวด ขณะท่ีความผูกมัดน้ันมีความผันแปรในแต.ละ
ช.วงอายุ เช.น มีความผูกมัดกับครอบครัวในวัยเด็ก ผูกมัดกับเพ่ือนในช.วงวัยรุ.น และผูกมัดกับคนรักใน
วัยผูGใหญ. มีผลต.อการรับรูGความเจ็บปวดและความสามารถในการควบคุมตนเอง 
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ภาพท่ี 1 องค$ประกอบความรักท้ังสามของ Sternberg (1986) 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ$ระหว.างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิติของความรัก (กรณีศึกษา: นักศึกษา
ปกติและนักศึกษาพิการทางการไดGยิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ลักษณะบุคลิกภาพหGาองค$ประกอบแตกต.างกันจะมีจะมีความสัมพันธ$กับมิติของความรัก
ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักแตกต.างกัน 

2. ความแตกต.างกันระหว.างนักศึกษาปกติ และนักศึกษาพิเศษทางการไดGยินจะส.งผลกับกับ
มิติของความรักตามทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก 
 
การดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบ / วิธีการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูG วิจัยกําหนดประชากร 
เคร่ืองมือท่ี ใชGในการวิจัย การเก็บรวบรวมขGอมูลและการวิเคราะห$ขGอมูลดังน้ี 
 ประชากร  
 ประชากรและกลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการศึกษาคร้ังน้ี เปOนนักศึกษาปU 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร$
ธุรกิจ ท้ังนักศึกษาปกติ และนักศึกษาพิเศษทางการไดGยิน จํานวน 62 คน โดยผูGวิจัยเก็บรวบรวม
ขGอมูลจากประชากรท้ังหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บขGอมูล ในการวิจัยคร้ังน้ีเปOนแบบวัดประเภทรายงานตนเอง (Self-
report) ประกอบดGวย 3 ส.วน ไดGแก. 

Intimacy 

Love 

Passion Commitment 
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 1. แบบสอบถามขGอมูลส.วนบุคคล (Demographic information) ไดGแก. เพศ อายุ และ
สถานภาพความรัก 
 2. แบบวัดบุคลิกภาพหGาองค$ประกอบ เปOนแบบวัดท่ีผูGวิจัยแปลและปรับปรุงจากแบบวัด
บุคลิกภาพหGาองค$ประกอบ (The 50-Item-Set of IPIP) ซึ่งไดGเรียบเรียงมาจากแนวคิดและทฤษฎี
บุคลิกภาพหGาองค$ประกอบของ Goldberg (1982)  
 3. แบบวัดรูปแบบความรัก เปOนแบบวัดท่ีผูGวิจัยแปลและปรับปรุงจากแบบวัดรูปแบบความรัก 
(The love type test) ซึ่งไดGเรียบเรียงมาจากแนวคิดและทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของ Sternberg 
(1988) 
 การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห$ขGอมูล ผูGวิจัยนําแบบสอบถามไปใหGนิสิตทําการตอบในช่ัวโมง
เรียนดGวยตนเอง 
 จากน้ันผูGวิจัยนําขGอมูลท่ีไดGจากแบบสอบถามมาวิเคราะห$ดGวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดย
ใชGสถิติพ้ืนฐานในการแจกแจงความถ่ี การวิเคราะห$หาค.าเฉลี่ยและค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแตกต.างระหว.างกลุ.ม โดยใชGสถิติทดสอบที (t-test) และสถิติทดสอบการวิเคราะห$ความ
แปรปรวน ANOVA และทดสอบค.าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$แบบเพียร$สัน โดยใชGสถิติทดสอบ 
Pearson’s correlation 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ$ระหว.างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิติของความรัก (กรณีศึกษา: นักศึกษา
ปกติและนักศึกษาพิการทางการไดGยิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. รูปแบบบุคลิกภาพและมิติของความรัก 

กลุ.มตัวอย.างมีค.าเฉลี่ยรูปแบบบุคลิกภาพหGาองค$ประกอบและมิติของความรัก 3 มิติ ดังน้ี 
รูปแบบบุคลิกภาพท่ีเด.นชัดมากท่ีสุด คือ องค$ประกอบแบบประนีประนอม (Agreeableness) มี
ค.าเฉลี่ย 37.56 รองลงมา คือ องค$ประกอบแบบมีสติตระหนักรูG (Conscientiousness) มีค.าเฉลี่ย 
34.94 และองค$ประกอบแบบสติปcญญา (Intellect) มีค.าเฉลี่ย 33.61 ส.วนองค$ประกอบแบบแสดงตัว 
(Extraversion)และองค$ประกอบแบบม่ันคงทางอารมณ$ (Emotional stability) มีค.าเฉลี่ยนGอยท่ีสุด
คือ 28.31 ท้ัง 2 แบบ 

ส.วนมิติของความรักท่ีกลุ.มตัวอย.างมีค.าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ มิติดGานความใกลGชิด (Intimacy) 
มีค.าเฉลี่ย 57.52 และมิติความรักท่ีมีค.าเฉลี่ยนGอยท่ีสุดคือ มิติดGานเสน.หา (Passion) มีค.าเฉลี่ย 47.94 
 2. การวิเคราะห$ความสัมพันธ$ระหว.างรูปแบบบุคลิกภาพและมิติของความรัก 

ผลการวิเคระห$ความสัมพันธ$ระหว.างรูปแบบบุคลิกภาพหGาองค$ประกอบกับมิติของความ
รัก 3 มิติ พบว.า มิติความรักดGานพันธะสัญญา (Commitment) มีความสัมพันธ$ทางบวกกับรูปแบบ
บุคลิกภาพท้ัง 5 ดGานอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส.วนมิติความรักดGานความใกลGชิด 
(Intimacy) มีความสัมพันธ$ทางบวกกับรูปแบบบุคลิกภาพท้ัง 5 ดGาน โดยมีความสัมพันธ$กับ
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บุคลิกภาพ 4 ดGาน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวGนบุคลิกภาพแบบประนีประนอมท่ี
สัมพันธ$อย.างไม.มีนัยสําคัญและมิติความรักดGานเสน.หา (Passion) มีความสัมพันธ$ทางบวกกับ
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) แบบประนีประนอม (Agreeableness)และแบบสติปcญญา 
(Intellect) อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส.วนบุคลิกภาพอีก 2 ดGาน มีความสัมพันธ$กันทาง
ลบและไม.มีนัยสําคัญ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความสัมพันธ$ระหว.างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิติของความรัก (กรณีศึกษา : นักศึกษา
ปกติและนักศึกษาพิการทางการไดGยิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) สามารถอภิปรายผลไดGดังน้ี 

1. ลักษณะบุคลิกภาพดGานการมีจิตสํานึก และการเป}ดรับประสบการณ$มีอิทธิพลทางบวกต.อ
ความพึงพอใจในมิติของความรัก อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และลักษณะบุคลิกภาพดGาน
ความไม.ม่ันคงในอารมณ$ มีอิทธิพลทางลบต.อความพึงพอใจในมิติของความรัก อย.างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และลักษณะบุคลิกภาพดGานการมีจิตสํานึกมีขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด ส.วนลักษณะ
บุคลิกภาพดGานอ่ืน ๆ ไม.พบว.ามีอิทธิพลอย.างมีนัยสําคัญ 

2. องค$ประกอบของความรักดGานความใกลGชิด มีสหสัมพันธ$ทางบวกกับบุคลิกภาพดGานการ
เป}ดตัว และการเป}ดรับประสบการณ$ อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีสหสัมพันธ$
ทางบวกกับบุคคลิกภาพดGานความเปOนมิตร และการมีจิตสํานึก อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
องค$ประกอบของความรักดGานความเสน.หามีสหสัมพันธ$ทางบวกกับบุคลิกภาพดGานเป}ดรับ
ประสบการณ$ อย.างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 และองค$ประกอบของความรักดGานความผูกมัด มี
สหสัมพันธ$ทางบวกกับบุคลิกภาพดGานการเป}ดรับประสบการ$ และกรมีจิตสํานึกอย.างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

3. องค$ประกอบท้ังสามของความรัก เปOนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต.อบุคลิกภาพเฉพาะดGานการเป}ดรับ
ประสบการณ$ ต.อความพึงพอใจในความสัมพันธ$ โดยดGานความใกลGชิดมีอิทธิพล อย.างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ดGานความเสน.หา และความผูกพัน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข�อเสนอแนะ 
 การเก็บรวบรวมขGอมูล ควรเก็บขGอมูลจากกลุ.มตัวอย.างในสาขาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหGไดGขGอมูล
ท่ีหลากหลาย และสามารถนําผลวิจัยไปอธิบายในประชากรอ่ืน ๆ ไดG 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคล ของ
บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยวิเคราะห$จากปcจจัยส.วนบุคคลและปcจจัย
ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการเงินส.วนบุคคล โดยการใชGแบบสอบถามจากจํานวนอาจารย$ในคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 150 คน และวิเคราะห$จากค.าสถิติดังน้ี ค.าเฉลี่ย 
รGอยละ ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค.า Chi-Square 

พบว.า บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง 
จํานวน 101 คน คิดเปOนรGอยละ 66.7 เพศชาย จํานวน 49 คน คิดเปOนรGอยละ 33.3 อายุอยู.ระหว.าง 
31 – 40 ปU จํานวน 85 คน ซึ่งเปOนจํานวนท่ีมากท่ีสุด คิดเปOนรGอยละ 57.1 สถานภาพโสด จํานวน 
109 คน คิดเปOนรGอยละ 72.4 การศึกษาอยู.ในระดับปริญญาโท จํานวน 93 คน คิดเปOนรGอยละ 61.9 
เงินเดือนต้ังแต. 30,001 ข้ึนไป และเงินเดือน 15,001-20,000 บาท มีจํานวนเท.ากัน จํานวน 43 คน 
คิดเปOนรGอยละ 28.6 และมีอายุงานต้ังแต. 5 ปUขึ้นไป จํานวน 78 คน คิดเปOนรGอยละ 52.4  

ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคล พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีความ
คิดเห็นในเร่ืองปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคล อยู.ในระดับปานกลาง 
ขGอมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.ทําการวางแผนทาง
การเงินส.วนบุคคลดGวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือควบคุมสถานะทางการเงิน และป�องกันไม.ใหGมี
ภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป กรอบระยะเวลาท่ีกาหนดในการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคลเปOนระยะ
กลาง (ระยะเวลามากกว.า 1 ปUแต.ไม.เกิน 5 ปU) มีรูปแบบคือเนGนท่ีการสรGางความม่ังคั่งหรืออิสรภาพทาง

การเงิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต.อการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล คือ ตนเอง 
ผลการทดสอบสมมติฐานปcจจัยส.วนบุคคล พบว.า รายไดGเฉลี่ยต.อเดือนมีความสัมพันธ$กับพฤติ

กรรมการบริหารจัดการเงินส.วนบุคคลมากท่ีสุดถึง 4 ดGาน คือ ดGานวิธีการบริหารจัดการเงินส.วนบุคคล 
ดGานวัตถุประสงค$ในการบริหารจัดการเงินส.วนบุคคล ดGานแนวทางในการบริหารจัดการเงินส.วนบุคคล 
และดGานบุคคลท่ีมีอิทธิพลต.อบริหารจัดการเงินส.วนบุคคล ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%  
คําสําคัญ: การเงินส.วนบุคคล การบริหารจัดการเงินส.วนบุคคล พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส.วน
บุคคล 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study personal financial planning 
behavior. Of personnel, Faculty of Business Administration, Bangkok Thonburi 
University By analyzing personal factors By using a questionnaire from a number of 
professors in the Faculty of Business Administration Bangkok Thonburi University, 150 
people and analyzed from the statistics as follows: Mean, percentage, standard 
deviation and Chi-Square. 

Found that the personnel of the Faculty of Business Administration Bangkok 
Thonburi University Most of them are female, 101 persons, 66.7%, male 49 people, 
33.3%, age between 31 - 40 years, 85 people, which is the largest number. 57.1%, 
single status, 109 persons, 72.4% 28.6 percent and 78 years of work from 5 years or 
more, representing 52.4 percent. 

Factors influencing personal financial planning behavior revealed that the 
sample group had opinions on factors influencing personal financial planning 
behavior. At a moderate level Information about personal financial planning found 
that most of the sample groups have their own personal financial planning. With the 
objective of controlling financial status And prevent excessive liabilities The time 
frame for personal financial planning is medium term. (More than 1 year but not 
more than 5 years). The format is focused on creating wealth or financial freedom. 
And the person who influences personal financial planning is himself. 
 The results of the hypothesis testing of personal factors showed that the 
average monthly income was related to the behavior of personal money 
management in 4 areas, namely personal money management methods. The 
objectives of personal money management The guidelines for personal money 
management And personal aspects that influence personal money management At a 
95% confidence level. 
Keywords: personal finance Personal money management Personal money management 
behavior 
 
บทนํา 

สภาพเศรษฐกิจในปcจจุบันยังคงอยู.ในภาวะฟ¢�นตัวอย.างต.อเน่ือง แต.การฟ¢�นตัวอาจมีการสะดุด
เล็กนGอยจากการท่ีตลาดหลักทรัพย$ท่ัวโลกปรับฐานอย.างรุนแรงท้ังในยุโรปและเอเชีย ซึ่งส.งผลต.อ
ภาวะเศรษฐกิจท่ัวทุกมุมโลก ในส.วนของเศรษฐกิจประเทศไทยน้ันจะไดGรับผลกระทบดGานการลงทุน
ทางภาคเอกชนท่ีชะลอตัวลง ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจลดลงอันเน่ืองจากความเช่ือม่ันดGานตGนทุนท่ี
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แย.ลงตามการเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ามันดิบ กําลังซื้อในภาพรวมของผูGบริโภคยังไม.ฟ¢�นตัวอย.างท่ัวถึง 
สะทGอนจากรายไดGภาคครัวเรือนของภาคการเกษตรท่ียังหดตัว ส.วนดGานความเช่ือม่ันของผูGบริโภคดีขึ้น
จากมาตรการกระตุGนการบริโภคและข.าวการปรับข้ึนค.าแรงข้ันตํ่า (รายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือน
ธนาคารกรุงไทย, 2561) 

จากภาวะเศรษฐกิจดังกล.าวทําใหGประชาชนในประเทศไทยยังคงตGองเผชิญกับปcญหาในดGาน
ต.าง ๆ เช.น ปcญหาดGานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีการเคลื่อนยGายเงินลงทุนไปต.างประเทศ ปcญหา
อัตราเงินเฟ�อท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ปcญหาหน้ีสาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึน เปOนตGน (รายงานภาวะเศรษฐกิจราย
เดือนธนาคารกรุงไทย, 2561) นอกเหนือจากปcญหาทางดGานเศรษฐกิจแลGว ปcญหาทางดGานโครงสรGาง
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง การเขGาสู.สังคมผูGสูงอายุซึ่งมีผลต.อค.าใชGจ.ายดGานค.ารักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึน 
สิ่งเหล.าน้ีเปOนสาเหตุใหGประชาชนตGองมีการปรับตัวในการดําเนินชีวิตใหGสอดคลGองกับภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปOนอยู. เพ่ือใหGมีรายไดGเพียงพอกับค.าใชGจ.าย เพ่ือใหGมีเงินเหลือไวGใชGในยามฉุกเฉิน และเพ่ือมีเงินออม
หรือเงินลงทุนท่ีอาจสรGางรายไดGต.อไปในอนาคต ซึ่งเปOนรูปแบบของการวางแผนทางการเงินในการ
บริหารจัดการเงินส.วนบุคคล (ศูนย$คุGมครองผูGใชGบริการทางการเงินธนาคารแห.งประเทศไทย, 2560) 
 จากการท่ีผูGวิจัยไดGมีโอกาสในการศึกษาเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน ทําใหGทราบว.า
ประชากรในประเทศโดยเฉพาะในกลุ.มวัยทํางานมีภาระหน้ีสินท่ีสูง สถาบันการเงินเองก็มีหน้ีเสีย 
(NPL) ท่ีสูง ซึ่งส.วนใหญ.แลGวเกิดจากกการท่ีไม.ไดGบริหารรายรับ – รายจ.ายส.วนตัว และไม.มีความรูGใน
การบริหารการเงินส.วนบุคคล 
 ดGวยเหตุผลดังกล.าว ผูGวิจัยจึงไดGจัดทํางานวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคล 
ของบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคล ของบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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กรอบแนวคิดวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
ปcจจัยส.วนบุคคล  พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส.วน

บุคคล 
1. วิธีการบริหารจัดการเงินส.วนบุคคล  
2. วัตถุประสงค$ในการบริหารจัดการเงิน
ส.วนบุคคล  
3. กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดในการ
บริหารจัดการเงินส.วนบุคคล  
4. แนวทางในการบริหารจัดการเงินส.วน
บุคคล  
5. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต.อบริหารจัดการเงิน
ส.วนบุคคล 

- เพศ  
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- สาขาวิชาเอก  
- รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน  
- แหล.งท่ีมาของรายไดG 

 

  

ปcจจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัด
การเงินส.วนบุคคล 

 

- การรับรูGข.าวสารทางการเงิน  
- ความรูGความเขGาใจในเร่ืองการ
บริหารจัดการเงินส.วนบุคคล  
- ภาวะเศรษฐกิจ 
- อ่ืน ๆ 

 

  
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปcจจัยส.วนบุคล ไดGแก. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สาขาวิชาเอก รายไดGเฉลี่ยต.อ
เดือน และแหล.งท่ีมาของรายไดG มีอิทธิพลต.อการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล  
 
การดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบ / วิธีการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูG วิจัยกําหนดประชากร 
เคร่ืองมือท่ี ใชGในการวิจัย การเก็บรวบรวมขGอมูลและการวิเคราะห$ขGอมูลดังน้ี 
 ประชากร  
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดGแก. ของบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน
ท้ังสิ้น 150 คน โดยผูGวิจัยเก็บรวบรวมขGอมูลจากประชากรท้ังหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูGวิจัยไดGสรGางเคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูล โดยทําการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคลข้ึน
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โดยใชGแนวทางการจัดทําแบบสอบถาม จากการรวบรวมขGอมูล และทฤษฎีต.าง ๆ ท่ีเก่ียวขGองกับ
งานวิจัยน้ี ซึ่งแบบสอบถามจะแบ.งรายละเอียดของคําถามท่ีใชGในการสัมภาษณ$ออกเปOน 3 ส.วน ดังน้ี 

ส.วนท่ี 1 ขGอมูลปcจจัยส.วนบุคคลของกลุ.มตัวอย.าง ไดGแก. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน และอายุงาน โดยลักษณะคําถามท่ีใชGจะเปOนคําถามปลายป}ด 
(Closed-ended Questions) ซึ่งเปOนคําถามท่ีมีคําตอบใหGเลือก 2 ทาง (Dichotomous Questions) 
และคําถามท่ีมีหลายคําตอบใหGเลือก (Multiple Choice Questions)  

ส.วนท่ี 2 ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล เปOนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับ
การวัดความคิดเห็นต.อปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล ซึ่งลักษณะคําถามท่ีใชG
จะเปOนคําถามปลายป}ด (Closed-ended Questions) แบบลิเคิร$ต (Likert Scale) โดยจะใชGการวัด
ขGอมูลประเภทมาตราวัดอันตรภาค หรือช.วง (Interval)  

ส.วนท่ี 3 ขGอมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล เปOนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับการ
วางแผนทางการเงินส.วนบุคคล โดยลักษณะคําถามท่ีใชGจะเปOนคําถามปลายป}ด (Closed-ended 
Questions) ซึ่งเปOนคําถามท่ีมีหลายคําตอบใหGเลือก (Multiple Choice Questions)  
 การเก็บรวบรวมข�อมูล และสถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผูGวิจัยเสนอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขGอมูลการวิจัยต.อคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผูGวิจัย
ไดGอธิบายและช้ีแจง วัตถุประสงค$ของการเก็บรวบรวมขGอมูล และการตอบแบบสอบถามใหGเขGาใจโดย
ละเอียด 
 การวิเคราะห$ขGอมูล ผูGวิจัยทําการวิเคราะห$ขGอมูลท่ีไดGโดยใชGสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Statistic) ดังน้ี 
  1. สถิติเชิงพรรณนา ไดGแก. ความถ่ี รGอยละ ค.าเฉลี่ย และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเชิงอนุมาน ไดGแก. สถิติทดสอบ Chi-Square 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคล ของบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผูGวิจัยไดGเสนอผลการวิเคราะห$ขGอมูลเปOน 4 ส.วน ตามลําดับต.อไปน้ี 

ส�วนท่ี 1 ข�อมูลปEจจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง ไดGแก. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน และอายุงาน ทําการวิเคราะห$ขGอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค.ารGอยละ (Percentage) จากบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ท้ังสิ้น 150 คน  

พบว.า บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง 
จํานวน 101 คน คิดเปOนรGอยละ 66.7 เพศชาย จํานวน 49 คน คิดเปOนรGอยละ 33.3 อายุอยู.ระหว.าง 
31 – 40 ปU จํานวน 85 คน ซึ่งเปOนจํานวนท่ีมากท่ีสุด คิดเปOนรGอยละ 57.1 สถานภาพโสด จํานวน 
109 คน คิดเปOนรGอยละ 72.4 การศึกษาอยู.ในระดับปริญญาโท จํานวน 93 คน คิดเปOนรGอยละ 61.9 
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เงินเดือนต้ังแต. 30,001 ข้ึนไป และเงินเดือน 15,001-20,000 บาท มีจํานวนเท.ากัน จํานวน 43 คน 
คิดเปOนรGอยละ 28.6 และมีอายุงานต้ังแต. 5 ปUขึ้นไป จํานวน 78 คน คิดเปOนรGอยละ 52.4  

ส�วนท่ี 2 ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส�วนบุคคล เปOนแบบสอบถาม
ท่ีเก่ียวกับการวัดความคิดเห็นต.อปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล 
ของบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดGแก. การรับรูGขGอมูลข.าวสาร ความรูG
ความเขGาใจในเร่ืองการวางแผนทาง การเงินส.วนบุคคล ดGานภาวะเศรษฐกิจ และปcจจัยอ่ืน ๆ  

พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีความคิดเห็นในเร่ืองปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงิน
ส.วนบุคคล อยู.ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปOนรายขGอพบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.จะ
เลือกตอบในดGานปcจจัยอ่ืนๆ มากท่ีสุด รองลงมาไดGแก. ดGานภาวะทางเศรษฐกิจ และความรูGความเขGาใจ
ในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล และการรับรูGขGอมูลข.าวสาร ตามลําดับ 

ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลในดGานการรับรูGขGอมูลข.าวสาร 
กลุ.มตัวอย.างมีความเห็นในเร่ืองน้ีในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปOนรายขGอ พบว.ากลุ.มตัวอย.าง
ส.วนใหญ.ใหGความสําคัญในเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพันธ$ผ.านทางสื่อต.างๆ เช.น โทรทัศน$ วิทยุ 
อินเตอร$เน็ต อยู.ในนระดับมาก รองลงมาไดGแก. การเขGารับการอบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกับการวางแผน
ทางการเงินจากองค$กรต.างๆ อยู.ในระดับปานกลาง และเร่ืองบทความต.างๆ ท่ีเก่ียวขGองกับการวาง
แผนการทางการเงินจากนิตยสาร วารสารและหนังสือพิมพ$ อยู.ในระดับนGอย 

ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลในดGานความรูGความเขGาใจใน
เร่ืองการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล กลุ.มตัวอย.างมีความเห็นในเร่ืองน้ีในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปOนรายขGอ พบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.ใหGความสําคัญในเร่ืองหลักในการนําแผนการเงินไป
ปฏิบัติ อยู.ในระดับมาก รองลงมาไดGแก. เร่ืองแนวคิดเก่ียวกับการวางแปนทางการเงินส.วนบุคคล
พ้ืนฐาน และกระบวนการในการวางแผนทางการเงิน อยู.ในระดับปานกลาง 

ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลในดGานภาวะทางเศรษฐกิจ กลุ.ม
ตัวอย.างมีความเห็นในเร่ืองน้ีในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปOนรายขGอ พบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.
ใหGความสําคัญในเร่ืองอัตราเงินเฟ�อ และภาวะเศรษฐกิจโลก เช.น วิกฤตแฮมเบอร$เกอร$ อยู.ในระดับ
มาก รองลงมาไดGแก. เร่ืองอัตราดอกเบ้ียในทGองตลาด อยู.ในระดับระดับปานกลาง  

ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลในดGานปcจจัยอ่ืนๆ กลุ.มตัวอย.าง
มีความเห็นในเร่ืองน้ีในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปOนรายขGอ พบว.ากลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.ใหG
ความสําคัญในเร่ือง สิทธิประโยชน$ทางภาษี ว.ามีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดGแก. Lifestyle 
วิถีในการดําเนินชีวิต เร่ืองสถานการณ$การเมืองภายในประเทศ และสิทธิประโยชน$ทางภาษีว.ามี
อิทธิพลในระดับมาก  

ส�วนท่ี 3 ข�อมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคล เปOนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับ
การวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล ทําการวิเคราะห$โดยใชGการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค.า
รGอยละ (Percentage) 
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 พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.ทําการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคลดGวยตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค$เพ่ือควบคุมสถานะทางการเงิน และป�องกันไม.ใหGมีภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป กรอบ
ระยะเวลาท่ีกาหนดในการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคลเปOนระยะกลาง (ระยะเวลามากกว.า 1 ปUแต.
ไม.เกิน 5 ปU) มีรูปแบบคือเนGนท่ีการสรGางความม่ังคั่งหรืออิสรภาพทางการเงิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต.อการ
วางแผนทางการเงินส.วนบุคคล คือ ตนเอง 

ส�วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปEจจัยส�วนบุคล ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได�เฉลี่ยต�อเดือน และอายุงาน มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส�วนบุคคลของของบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซ่ึงสามารถ
จําแนกได�ดังนี้  

4.1 เพศ มีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลของบุคคลากรคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

4.2 อายุ มีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลของบุคคลากรคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

4.3 สถานภาพ มีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลของบุคคลากรคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

4.4 ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลของบุคคลากร
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

4.5 รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน มีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลของ
บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

4.6 อายุ มีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคลของบุคคลากรคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
  

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการวางแผนการเงินส.วนบุคคล ของบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถอภิปรายผลไดGดังน้ี 

1 ข�อมูลปEจจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง  
พบว.า บุคคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง 

จํานวน 101 คน คิดเปOนรGอยละ 66.7 เพศชาย จํานวน 49 คน คิดเปOนรGอยละ 33.3 อายุอยู.ระหว.าง 
31 – 40 ปU จํานวน 85 คน ซึ่งเปOนจํานวนท่ีมากท่ีสุด คิดเปOนรGอยละ 57.1 สถานภาพโสด จํานวน 
109 คน คิดเปOนรGอยละ 72.4 การศึกษาอยู.ในระดับปริญญาโท จํานวน 93 คน คิดเปOนรGอยละ 61.9 
เงินเดือนต้ังแต. 30,001 ข้ึนไป และเงินเดือน 15,001-20,000 บาท มีจํานวนเท.ากัน จํานวน 43 คน 
คิดเปOนรGอยละ 28.6 และมีอายุงานต้ังแต. 5 ปUขึ้นไป จํานวน 78 คน คิดเปOนรGอยละ 52.4  
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2. ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการวางแผนการเงินส�วนบุคคล  
 พบว.า กลุ.มตัวอย.างมีความคิดเห็นในเร่ืองปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการวางแผน

การเงินส.วนบุคคล อยู.ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา 1)ดGานการรับรูGขGอมูลข.าวสาร กลุ.ม
ตัวอย.างมีความเห็นในเร่ืองน้ีในระดับปานกลาง โดยส.วนใหญ.ใหGความสําคัญในเร่ืองการโฆษณา
ประชาสัมพันธ$ผ.านทางสื่อต.างๆ เช.น โทรทัศน$ วิทยุ อินเตอร$เน็ต อยู.ในนระดับมาก 2)ดGานความรูG
ความเขGาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคล กลุ.มตัวอย.างมีความเห็นในเร่ืองน้ีในระดับมาก 
ส.วนใหญ.ใหGความสําคัญในเร่ืองหลักในการนําแผนการเงินไปปฏิบัติ อยู.ในระดับมาก 3)ดGานภาวะทาง
เศรษฐกิจ กลุ.มตัวอย.างมีความเห็นในเร่ืองน้ีในระดับมาก ส.วนใหญ.ใหGความสําคัญในเร่ืองอัตราเงินเฟ�อ 
และภาวะเศรษฐกิจโลก เช.น วิกฤตแฮมเบอร$เกอร$ อยู.ในระดับมาก 4)ดGานปcจจัยอ่ืนๆ กลุ.มตัวอย.างมี
ความเห็นในเร่ืองน้ีในระดับมาก ส.วนใหญ.ใหGความสําคัญในเร่ือง สิทธิประโยชน$ทางภาษี ว.ามีอิทธิพล
ในระดับมากท่ีสุด  

3. ข�อมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส�วนบุคคล  
 พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.ทําการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคลดGวยตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค$เพ่ือควบคุมสถานะทางการเงิน และป�องกันไม.ใหGมีภาระหน้ีสินท่ีมากเกินไป กรอบ
ระยะเวลาท่ีกาหนดในการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคลเปOนระยะกลาง (ระยะเวลามากกว.า 1 ปUแต.
ไม.เกิน 5 ปU) มีรูปแบบคือเนGนท่ีการสรGางความม่ังคั่งหรืออิสรภาพทางการเงิน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต.อการ
วางแผนทางการเงินส.วนบุคคล คือ ตนเอง 

4. การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปEจจัยส�วนบุคล ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได�เฉลี่ยต�อเดือน และอายุงาน มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส�วน
บุคคลของของบุคคลากรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 ผลการทดสอบสมมติฐานปcจจัยส.วนบุคคล พบว.า รายไดGเฉลี่ยต.อเดือนมีความสัมพันธ$กับ
พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินส.วนบุคคลมากท่ีสุดถึง 4 ดGาน คือ ดGานวิธีการบริหารจัดการเงินส.วน
บุคคล ดGานวัตถุประสงค$ในการบริหารจัดการเงินส.วนบุคคล ดGานแนวทางในการบริหารจัดการเงิน
ส.วนบุคคล และดGานบุคคลท่ีมีอิทธิพลต.อบริหารจัดการเงินส.วนบุคคล ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนทางการเงินส.วนบุคคลใหGครอบคลุมมากข้ึน อาจ
ขยายกลุ.มประชากรออกไปเปOนระดับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาเองชน ซึ่งอาจมีความ
แตกต.าง เพ่ือใหGไดGขGอมูลในเชิงลึกครบถGวน และสามารถนาขGอมูลไปใชGประโยชน$ต.อการกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินส.วนบุคคล และการว.างแผนเกษียณต.อไป 
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ปEจจัยท่ีมีผลต�อการเลือกซ้ือสินค�าผ�านเว็บขายสนิค�าออนไลน�โดยเน�นปEจจัย 
ด�านช�องทางการรับสินค�าของประชากรในเขตจังหวัดนครปฐม 

Factors Influencing The Dicision in Purchasing Online Via Website: 
Focusing on Channel Pick-Up Store in Nakhonprathom Province 

 
สิทธิพร  โพธ์ิระหง1 ,วีระศักด์ิ จงเลขา2 , ศิรชญาน$  การะเวก3 

1,2การจัดการ(ทางไกล),คณะบริหารธุรกิจ,ม.กรุงเทพธนบุรี 
3บริหารธุรกิจดุษฎีบันฑิต,คณะบริหารธุรกิจ,ม.กรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาเร่ืองดังต.อไปน้ี  1) ศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อ
พฤติกรรมการซื้อสินคGาผ.านออนไลน$ 2) ศึกษาความสัมพันธ$ระหว.างปcจจัยส.วนบุคคล และปcจจัยท่ีมี
อิทธิพลต.อการซื้อสินคGา 3) ศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการเลือกช.องทางการรับสินคGา   กลุ.ม
ตัวอย.างท่ีใชGในการวิจัยเร่ืองปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อสินคGาผ.านเว็บขายสินคGาออนไลน$โดยเนGน
ปcจจัยดGานช.องทางการรับสินคGาของประชากรในเขตจังหวัดนครปฐม  คร้ังน้ี คือ ผูGซื้อสินคGาจํานวน 
400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล คือ ค.ารGอยละ 
ค.าเฉลี่ย ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว.า 
 ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการตัดสินใจซื้อสินคGาออนไลน$ผ.านช.องทางออนไลน$ของผูGบริโภคจากการ
ทําการวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบไปดGวย 8 ปcจจัย มีอิทธิพลต.อการตัดสินใจซื้อสินคGาออนไลน$ผ.านช.องทาง
ออนไลน$โดยเรียงลําดับจากมากไปหานGอย คือ ปcจจัยประสิทธิภาพของเว็บไซต$และการนําเสนอสินคGา, 
ปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ (Product), ปcจจัยความภักดีในตราสินคGา (Brand Loyalty), ปcจจัยดGานความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ$ และราคา, ปcจจัยดGานการส.งเสริมการตลาด และการใหGขGอมูลข.าวสาร
โปรโมช่ัน, ปcจจัยดGานการรักษาความเปOนส.วนตัว และการใหGบริการส.วนบุคคล, ปcจจัยการรับรูGถึง     
แบรนด$(Brand Awareness) และปcจจัยดGานสิทธิประโยชน$ของสินคGาและการต.อรองราคาตามลําดับ
สาหรับปcจจัยประชากรศาสตร$ (ปcจจัยส.วนบุคคล) ไดGแก. เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดGต.อ
เดือน ท่ี ศึกษาการตัดสินใจซื้ อสินคG าออนไลน$ผ. านช.องทางออนไลน$   พบว.ามี เพียงปc จ จัย
ประชากรศาสตร$เดียว คือ การศึกษาท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อสินคGาออนไลน$ผ.านช.องทางออนไลน$
เปOนเพราะกลุ.มผูGบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว.าระดับปริญญาตรีจะมีความรูG ความคุGนเคยในการซื้อ
สินคGาออนไลน$มากกว.า รวมถึงกลุ.มน้ีน.าจะมีความรูG ความเขGาใจในการใชGงานเว็บไซต$ประเภทตลาด
ออนไลน$ เปOนอย.างดี จึงมีความเช่ือถือในระบบ ดGานความปลอดภัย ความสะดวก และความสามารถ
ในระบบงานอย.างมาก ประกอบกับการใชGงานเพ่ือซื้อสินคGาออนไลน$ผ.านช.องทางออนไลน$ ผูGบริโภค
จําเปOนตGองมีความรูGในระดับหน่ึงในการเขGาใชGงานเว็บไซต$ การสมัครสมาชิก การชําระเงินผ.านระบบ
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ออนไลน$ การใชGงานเทคโนโลยีเช.น โทรศัพท$ประเภทสมาร$ทโฟน เปOนตGน ซึ่งสอดคลGองกับผลท่ีเกิดข้ึน
ท่ีว.าย่ิงมีระดับการศึกษาท่ีสูงจะมีแนวโนGมท่ีจะตัดสินใจซื้อสินคGาออนไลน$ผ.านช.องทางออนไลน$สูงข้ึน 
คําสําคัญ : สินคGาออนไลน$,การตัดสินใจซื้อ,ช.องทางการรับสินคGา  
   

Abstract 
 This research aimed 1) Study Factors influencing purchasing behavior online 2) 
To study The relationship between personal factors And the factors that influence 
purchases 3) To study Factors influencing the selection of Channel Pick up Product. 
The subjects were 400 buyers which had answered to the questionnaire. To bring 
The research finding solutions and its findings will contribute to the strategy of  doing 
business properly By collecting questionnaires Tool storage The data is analyzed by a  
computer program SPSS finished with descriptive statistic describe the frequency 
values,percentage, average, and standard deviation values. 

The study showed that : 
The research revealed that there are 8 factors affecting consumers buying 

decision ranking from the most to least affected in the following: efficiency of 
website and product ’s presenting, Product overview, Brand Loyalty, Product’s 
diversity and price, promotion and information, Consumer’s privacy information, 
Brand Awareness and Product privilege and price negotiation Moreover, from 
demographic analysis such sex, age, Marital Status, Education, Occupation and 
Income shows that only factor that effect on consumer buying decision is 
educational level, consumer who has bachelor degree and higher is more likely to 
use internet and computer. Consumers have certain experienced in using the 
internet as tools to their daily life such buying product, searching, and financial 
transaction. Most intermediate users learn about the online security, protection, and 
its convenience of the Internet. In addition, users need to have the knowledge and 
understanding of how to go through buying process or member registration method 
on the internet as well according to the survey 
Keyword : online shopping, buying decision, channel pick up product 
 
บทนํา 
 ปcจจุบันสภาพของผูGคนในสังคมมีการดํารงชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังน้ีเพราะสภาพแวดลGอม
ของชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา วิธีการดํารงชีวิตก็ตGองเปลี่ยนไปตามสภาพใหม.ท่ีเกิดข้ึน สิ่ง
สําคัญท่ีแทบทุกประเทศในปcจจุบันลGวนตGองการสรGางเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหGไดGซึ่งความไดGเปรียบในเชิง
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การแข.งขันกับประเทศอ่ืน ๆ จึงมีการพัฒนาและสรGางองค$ความรูGทางดGานเทคโนโลยีใหม. ๆ ข้ึนมาทํา
ใหGความไดGเปรียบในเร่ืองทรัพยากรทางธรรมชาติถูกแทนท่ีดGวยความไดGเปรียบในดGานเทคโนโลยี 
กล.าวคือ ในปcจจุบันประเทศท่ีเปOนเจGาของเทคโนโลยีสามารถสรGางความเจริญม่ังค่ังในทางเศรษฐกิจไดG
อย.างรวดเร็ว เน่ืองจากความจํา เปOนต.าง ๆ ในดGานการดํารงชีวิตของคนท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึน
เทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญอย.างมาก และเติบโตอย.างรวดเร็วมาโดยตลอด คือ เทคโนโลยีเครือข.าย
อินเทอร$เน็ต ซึ่งเปOนเครือข.ายขนาดใหญ.ท่ีเช่ือมโยงติดต.อสื่อสารขGอมูลไปไดGท่ัวโลก เปOนสังคมออนไลน$
ขนาดใหญ.ท่ีมีการสื่อสารดGวยภาพ เสียง และขGอความ ผ.านเคร่ืองมือท่ีรองรับอินเทอร$เน็ต ซึ่งปcจจุบัน
มีผูGประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร$ซผ.านช.องทางต.าง ๆ อาทิ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต$ และช.องทาง
ออนไลน$อ่ืน ๆ ประมาณ 5 แสนราย ขณะท่ีคนไทยมีการซื้อสินคGาผ.านช.องทางออนไลน$มากกว.า 23 
ลGานคน และคาดว.าในปU 2016 มูลค.าตลาดรวมธุรกิจอีคอมเมิร$ซในส.วนการซื้อขายตรงไปยังผูGบริโภค 
(C2C) จะมีมูลค.ามากถึง 1.82 แสนลGานบาท ควรมีการมุ.งเนGนในการเปOนจุดรับสินคGาออนไลน$ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก.ลูกคGากลุ.มเป�าหมาย ท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ในปcจจุบัน 

นอกจากน้ีการทํา การคGาแบบเดิม รGานคGาน้ัน ๆ จะเปOนท่ีรูGจักและสามารถเขGาถึงไดGเพียง
ลูกคGาในพ้ืนท่ีเท.าน้ัน แต.ในปcจจุบันไดGมีการนําเทคโนโลยีเขGามาใชGในการทํา ธุรกิจการคGา หรือเรียกอีก
อย.างหน่ึงว.าพาณิชย$อิเล็กทรอนิกส$ (E-commerce) ซึ่งเปOนการใชGอินเทอร$เน็ตเปOนสื่อกลางการคGา
ระหว.างผูGคGากับกลุ.มลูกคGา พาณิชย$อิเล็กทรอนิกส$กําลังเปOนท่ีนิยมอย.างกวGางขวาง เน่ืองจากมี
ผลตอบแทนท่ีคุGมค.าเปOนการทําการคGาท่ีไม.ตGองผ.านพ.อคGาคนกลาง อีกท้ังยังเปOนการทําการคGาท่ีไรG
พรมแดน ไม.มีขีดจํากัดของเวลาและสถานท่ี ทําใหGสามารถเขGาถึงกลุ.มเป�าหมายไดGโดยตรงและรวดเร็ว 
ผูGประกอบการในประเทศไทยไดGเล็งเห็นถึงประโยชน$ของพาณิชย$อิเล็กทรอนิกส$ ดังจะเห็นไดGจาก
รGานคGาออนไลน$ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย.างต.อเน่ือง และหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยท่ีหันมาใชG 
ช.องทาง ออนไลน$ ในการทําการคGา 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการซื้อสินคGาผ.านออนไลน$ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ$ระหว.างปcจจัยส.วนบุคคล และปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการซื้อสินคGา 
3. เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการเลือกช.องทางการรับสินคGา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อสินคGาผ.านเว็บขายสินคGาออนไลน$โดยเนGนปcจจัยดGาน

ช.องทางการรับสินคGาของประชากรในเขตจังหวัดนครปฐม   
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อสินคGาผ.านเว็บขายสินคGาออนไลน$โดย 
เนGนปcจจัยดGานช.องทางการรับสินคGาของประชากรในเขตจังหวัดนครปฐม 

 
การดําเนินการวิจัย 
 ประชากร/กลุ.มตัวอย.าง 

ประชากรท่ีใชGในการศึกษา คือ กลุ.มประชากรท่ีเคยซื้อสินคGาผ.านเว็บขายสินคGาออนไลน$
ภายในเขต จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีประชากรท่ีสํารวจไดGในปU 2560 จํานวน 917,053 คน (สํานักสถิติ
แห.งชาติ สํารวจเม่ือ ปU พ.ศ.2560) และกําหนดกลุ.มตัวอย.างโดยใชGวิธีการเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบสุ.ม 
แบบไม.ทราบความน.าจะเปOน (Non-probability Sampling) ซึ่งการเลือกกลุ.มดังกล.าวเน่ืองจาก เปOน
กลุ.มประชากรท่ีมีการซื้อสินคGาเคร่ืองใชGไฟฟ�าทําใหGไดGขGอมูลท่ีใชGในการศึกษาจากความเปOนจริงจํานวน 
400 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี เปOนแบบสอบถามท่ีผูGวิจัยสรGางข้ึน
สอดคลGองกับกรอบแนวคิด โดยสรGางขGอคําถามใหGครอบคลุมถึงวัตถุประสงค$ในการศึกษา แบ.ง
ออกเปOน 4 ตอน คือ 
 ส.วนท่ี 1 ขGอมูลพ้ืนฐานส.วนบุคคลของกลุ.มตัวอย.าง ลักษณะแบบสอบถามเปOนแบบสํารวจ
รายการ (Check-list) ไดGแก. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดGต.อเดือน จํานวน 
6 ขGอ 
 ส.วนท่ี 2 เปOนคําถามเก่ียวกับปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการซื้อสินคGาผ.านอินเทอร$เน็ต
กลุ.มตัวอย.างผูGเคยซื้อสินคGาผ.านช.องทางออนไลน$จําแนกตามปcจจัยส.วนบุคคลไดGแก. เพศ อายุ รายรับ
เฉลี่ยต.อเดือนระดับการศึกษา อาชีพ และขGอถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชGซื้อสินคGาผ.านช.องทาง
ออนไลน$  

ส.วนท่ี 3 ส.วนผสมการใหGบริการขายสินคGาออนไลน$ของผูGขาย ท่ีผูGบริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด 
ส.วนท่ี 4 ปcจจัยท่ีมีความสัมพันธ$ในการเลือกซื้อสินคGาออนไลน$ 

ลักษณะประชากรศาสตร$ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 

ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อความตGองการ

ซื้อสินคGาออนไลน$ 

1. ช.องทางชําระเงิน 

2. ช.องทางการจัดส.งสินคGา 

3. การรับประกันสินคGา 

4. รูปแบบการใหGบริการ 
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ผลการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ือง "ศึกษาและวิเคราะห$ปcจจัยท่ีมีความสําคัญต.อการเลือกซื้อสินคGาผ.านทาง

ออนไลน$ โดยมุ.งเนGนดGานการรับสินคGาในเขตจังหวัดนครปฐม" สรุปผลไดGดังน้ี 
1. ขGอมูลท่ัวไปของผูGตอบแบบสอบถาม จากการสรุปผลแบบสอบถามพบว.า ผูGตอบ

แบบสอบถาม ส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง ถึงรGอยละ 63.3 และผูGซื้อส.วนใหญ. มีอายุระหว.าง 25-35 ปU คิด
เปOนรGอยละ 53.3 การศึกษาปริญญาตรี โดย คิดเปOนรGอยละ 50 พนักงานบริษัทเอกชน โดย คิดเปOน
รGอยละ 50 มีรายไดG เฉลี่ยต.อเดือนอยู. ท่ี  15001-40000 โดย คิดเปOนรGอยละ 66.7 ส.วนใหญ. มี
สถานภาพ โสด โดย คิดเปOนรGอยละ 53.3 ปcจจัยสําคัญท่ีผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เลือกซื้อสินคGา
ผ.านทางออนไลน$ คือปcจจัยดGานความสะดวกรวดเร็ว เปOนส.วนใหญ. โดย คิดเปOนรGอยละ 56.6 มีการซื้อ
สินคGา โดยเฉลี่ยอย.างนGอยเดือนละ 1 คร้ัง เปOนตGน 

จากการศึกษาพิจารณาจากยอดการซื้อต.อคร้ังพบว.า สินคGาดGานเสื้อผGาเคร่ืองแต.งกาย เปOน
สินคGาท่ีมีการซื้อมากเปOนอันดับหน่ึง โดยปcญหาหลักท่ีผูGซื้อสินคGาผ.านออนไลน$พบ คือในดGาน ไม.มี
ศูนย$กลางการรับสินคGาท่ีใกลGบGาน ถึงรGอยละ 50 ช.องทางการชําระเงินโดยส.วนใหญ.โดยการโอนเงิน
ผ.านบัญชีผูGขาย และใหGจัดส.งสินคGาทางไปรษณีย$ ซึ่งล.าชGาต.อการรับสินคGา เปOนตGน 

2. ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อพฤติกรรมการซื้อสินคGาผ.านช.องทางออนไลน$ จากการวิเคราะห$ขGอมูล
พบว.าช.องทางการชําระเงินท่ีตรงกับความตGองการของผูGซื้อสินคGาออนไลน$มากท่ีสุด คือช.องทางบัตร
เครดิตและ Cash on delivery ชําระเงินปลายทาง คิดเปOนรGอยละ 30 เท.ากันเพราะกลุ.มตัวอย.างท่ี
ทําการศึกษาคือกลุ.มวัยทํางานซึ่งบางท.านสะดวกชําระผ.านบัตร บางกรณี ชําระ ณ จุดรับสินคGาเพราะ
ไม.สะดวกในการโอนเขGาบัญชีผูGขายโดยตรง รวมถึง ช.องทางหลักท่ีควรใชGในการส.งสินคGาของผูG
ใหGบริการ ควรมีการต้ังศูนย$รับสินคGา หรือ Pick up store คิดเปOนรGอยละ 43.3 เพราะสะดวกมากกว.า
การจัดส.งทางไปรษณีย$เพราะล.าชGา และนโยบายดGานการเปลี่ยนคืนสินคGาตรงกับความตGองการมาก
ท่ีสุด คือเม่ือสินคGาสูญหาย หรือ ชํารุดระหว.างจัดส.งผูGขายคืนเงินภายใน 24ช่ัวโมง รGอยละ 66.7 

3. การวิเคราะห$การใหGบริการท่ีสามารถตอบสนองความตGองการของผูGซื้อมากท่ีสุดการ
เปรียบเทียบรูปแบบการใหGบริการ โดยผูGกรอกแบบสอบถามเลือกรูปแบบท่ีตGองการ สรุปไดGว.ารGอยละ 
66.7 มุ.งเนGนในดGานจุดบริการรับสินคGา เพราะ สามารถตอบสนองความตGองการในดGานความรวดเร็ว
และสะดวกสบาย มากกว.าช.องทางการจัดส.งรวมถึงในดGานการตรวจสอบการจัดส.งไดG ลูกคGาพึงพอใจ
ถึง รGอยละ 60  

4. ความสัมพันธ$ความสัมพันธ$ระหว.างปcจจัยส.วนบุคคล และปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการซื้อสินคGา 
จะเห็นว.าเพศมีความสําคัญกับความถ่ีในการซื้อสินคGาออนไลน$โดยเพศหญิงเปOนเพศท่ีซื้อสินคGา
ออนไลน$โดยเฉลี่ยมากกว.าเพศชาย โดยมีความสนใจซื้อโดยเฉลี่ยต.อเดือนอย.างมากกว.าเดือนละหน่ึง
คร้ัง และรายไดGและช.องทางการชําระเงินมีความสัมพันธ$กันดังเช.น ผูGมีรายไดG ปานกลางข้ึนไป จํานวน 
240 ราย เลือกช.องทางการชําระผ.านบัตรเครดิต ถึงรGอยละ 63 เปOนส.วนใหญ. และผูGมีรายไดGตํ่ากว.า 
15,000 บาทจะเลือกช.องทางการชําระเงินผ.านธนาคาร หรือตัวแทน เปOนตGน 
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ข�อเสนอแนะ 
 ขGอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต.อไป คณะผูG วิจัยควรศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการ
วิเคราะห$องค$ประกอบปcจจัยท่ีมีผลต.อการซื้อสินคGาหรือบริการผ.านระบบออนไลน$ของผูGบริโภค ในแต.
ละกลุ.มธุรกิจ หรือกลุ.มผลิตภัณฑ$สินคGา ท่ีทําการซื้อขายสินคGาและบริการผ.านระบบออนไลน$ เพ่ือท่ีจะ
ทราบถึงปcจจัยต.างๆอย.างละเอียดตามกลุ.มสินคGาและบริการ 
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บทคัดย�อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$ 1. เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อ

ธุรกิจแฟรนไชร$ 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ$ระหว.างปcจจัยส.วนบุคคล และปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการ
ตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชร$โดยใชGแบบสอบถามปลายป}ดในการเก็บรวมรวมขGอมูลจากผูGบริโภคท่ีสนใจ
จะเปOนผูGประกอบการ จํานวน 270 ราย สถิติเชิงพรรณนาท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล ไดGแก. ค.ารGอยละ 
ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานท่ีใชGทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห$การ
ถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปU มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปOนนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายไดGเฉลี่ยต.อเดือนต.ากว.า 15,000 บาท สําหรับ
ธุรกิจแฟรนไชส$ท่ีสนใจ โดยส.วนใหญ.เลือกธุรกิจแฟรนไชส$ประเภทเคร่ืองดืมชาเย็น และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว.า ปcจจัยความผูกพันต.อตราสินคGาส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของ
ผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครมากท่ีสุด รองลงมา ไดGแก. ปcจจัย
ประสบการณ$แฟรนไชส$ ปcจจัยตราสินคGา ปcจจัยการสนับสนุนแฟรนไชส$ ตามลาดับ โดยร.วมกัน
พยากรณ$การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร ไดGรGอยละ 38.8 ในขณะท่ีปcจจัยผลิตภัณฑ$ ความไวGวางใจ และความน.าเช่ือถือไม.ส.งผลต.อ
การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$,ปcจจัยผลิตภัณฑ$ 

 
Abstract 

 The objective of the study was to explore the franchise brand, franchise 
products, franchisor supports, trust, reliability, brand commitments, and franchisee 
support affecting the decision to purchase franchise businesses of customers 
interested in becoming entrepreneurs in Samutsakhon Province. Closed-ended survey 
questionnaires were implemented to collect data from 270 customers. Additionally, 
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data were statistically analyzed using descriptive statistics including percentage, 
mean, and standard deviation. The inferential statistics methods on multiple 
regressions were used to test hypotheses in the study.  

The results indicated that the majority of participants were female with 21-25 
years of age. They completed bachelor’s degrees, Most of them were undergraduate 
students, and earned average monthly income less than 15,000 baht. The most 
selected franchise business is Tea drink. The results of hypothesis testing revealed 
that the brand commitment affecting the decision to purchase franchise businesses 
of customers interested in becoming entrepreneurs in Samutsakhon Province the 
most, followed by the franchisee experience, franchise brand, and franchisor support, 
respectively. These factors together could explain the decision to purchase a 
franchise business of customers interested in becoming entrepreneurs in 
Samutsakhon Province at 38.8 percent. While the franchise products, trust, and 
reliability did not affect the decision to purchase a franchise business of customers 
interested in becoming entrepreneurs in Samutsakhon Province. 
Keyword : Decision to Purchase a Franchise Business, Franchise Product 
 
บทนํา 
 ในสภาวะเศรษฐกิจในปcจจุบัน มีการแข.งขันทางธุรกิจค.อนขGางสูง การท่ีผูGประกอบการจะ
ดํารงอยู.ไดGจึงจําเปOนตGองมีการปรับตัวใหGเหมาะสมกับสถานการณ$ และโดยเฉพาะอย.างย่ิงผูGที่ตGองการมี
ธุรกิจเปOนของตัวเอง โดยมีเงินทุน แต.ไม.มีประสบการณ$ในการดําเนินธุรกิจมาก.อน ทําใหGตGองใชG
ระยะเวลาในการเรียนรูGท่ีจะเร่ิมตGนธุรกิจ ซึ่งในการเร่ิมตGนธุรกิจตGองใชGเวลาในการเรียนรูG ลองผิดลอง
ถูก และสรGางช่ือใหGเปOนท่ียอมรับ ในขณะท่ีสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการแข.งขันสูงข้ึนเร่ือยๆ ท้ังจากบริษัท
ภายในประเทศและต.างประเทศ จึงทาใหGเกิดความเสี่ยงสูงท่ีผูGประกอบการใหม.จะประสบปcญหาใน
การประกอบธุรกิจ ดังน้ัน ธุรกิจแฟรนไชส$ (Franchise) จึงเปOนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน.าสนใจและเปOน
ธุรกิจท่ีไดGรับการยอมรับจากสากลว.า สามารถลดขGอจากัดดังกล.าวขGางตGนไดG (สถาบันคีนันแห.งเอเซีย
,2557)ธุรกิจแฟรนไชส$ (Franchise) ถือว.าเปOนรูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีช.วยใหGธุรกิจสามารถขยาย
ธุรกิจ และช.องทางในการจัดจาหน.ายไดGอย.างมีประสิทธิภาพ เปOนการขยายตลาดและช.องทางการจัด
จาหน.ายในลักษณะของสาขาโดยผ.านผูGประกอบการอิสระท่ีเรียกว.า แฟรนไชส$ซี (Franchisee)ส.วน
บริษัทท่ีใหGสิทธิเคร่ืองหมายการคGาจะเรียกว.า แฟรนไชส$ซอร$ (Franchisor) เปOนผูGท่ีมีความรูG ความ
เช่ียวชาญ หรือ มีความรูG (Know How) ในการทําธุรกิจน้ันๆ ซึ่งแฟรนไชส$ซอร$ (Franchisor) จะ
ถ.ายทอดใหGแก.แฟรนไชส$ซี (Franchisee) ในรูปแบบของการดําเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส$ เช.น
รูปแบบการผลิต รูปแบบการขาย และรูปแบบการบริหารการตลาด เพ่ือจะทาใหGรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจในทุกๆ สาขาอยู.ภายใตGมาตรฐานเดียวกัน (สุนันทา ไชยสระแกGว, 2553) ธุรกิจแฟรนไชส$ น้ันถือ



340 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

เปOนหน่ึงในสาขาธุรกิจท่ีสําคัญท่ีมีการเติบโตอย.างรวดเร็วในประเทศเน่ืองจากเปOนสาขาธุรกิจท่ี
สามารถสรGางมูลค.าทางเศรษฐกิจ และช.วยใหGธุรกิจสามารถพัฒนาและขยายธุรกิจไดGอย.างรวดเร็ว ท้ัง
ยังสามารถลดขGอจํากัด และสรGางความไดGเปรียบในดGานแหล.งทุนและบุคลากรท่ีจะมาร.วมสรGางความ
เจริญเติบโตใหGกับองค$กร และสรGางผูGประกอบการรายใหม.ใหGมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว.าและ
เร็วกว.าการเร่ิมตGนธุรกิจดGวยตนเอง (สถาบันระหว.างประเทศเพ่ือการคGาและการพัฒนา, 2556) 
 ดังน้ัน ผูGวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับปcจจัยท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$
ของผูGบริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครซึ่งจะทาการศึกษาวิจัยถึงปcจจัยต.างๆ
ไดGแก. ปcจจัยตราสินคGา ผลิตภัณฑ$ การสนับสนุนแฟรนไชส$ ความไวGวางใจ ความน.าเช่ือถือ ความ
ผูกพันต.อตราสินคGา และประสบการณ$แฟรนไชส$ท่ีคาดว.า เปOนตัวแปรสําคัญท่ีจะมีผลต.อการตัดสินใจ
ซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ เพ่ือนาไปสู.การปฏิบัติและตอบสนองความตGองการของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOน
ผูGประกอบการ และยังเปOนแนวทางสําหรับผูGประกอบการท่ีกาลังพิจารณาจะนํารูปแบบการจัดการ 
แฟรนไชส$มาขยายธุรกิจของตนใหGมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมถึงผูGท่ีสนใจและผูGท่ีเก่ียวขGองสามารถ
นําขGอมูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชGประโยชน$ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบแฟรนไชส$หรือ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขGองใหGดีย่ิงข้ึน และสามารถนาไปใชGเปOนขGอมูลท่ีช.วยในการประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGที่สนใจจะเปOนผูGประกอบการใหGบรรลุผลตามวัตถุประสงค$ที่ต้ังไวG 
  
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชร$ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ$ระหว.างปcจจัยส.วนบุคคล และปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชร$ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดปcจจัยท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ 

ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ลักษณะ
ประชากรศาสตร� 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 

ปEจจัยท่ีมีอิทธพิลต�อการตัดสินใจ 

 1.ตราสินคGา 

 2.ผลิตภัณฑ$ 
 3.การสนับสนุนแฟรนไชร$ 
 4.ความไวGวางใจ 

 5. ความน.าเช่ือถือ 

 6. ความผกูพันต.อตราสินคGา 

 7.ประสบการณ$แฟรนไชร$ 

การตัดสนิใจ 

เลือกซ้ือ 
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การดําเนินการวิจัย 
 ประชากร/กลุ.มตัวอย.าง 

ประชากรท่ีใชGในการศึกษา คือ กลุ.มประชากรท่ีมีความสนใจเปOนเจGาของธุรกิจแฟรนไชส$ของ
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และกําหนดกลุ.มตัวอย.างโดยใชGวิธีการเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบตามสะดวก 
จํานวน 270 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี เปOนแบบสอบถามท่ีผูGวิจัยสรGางข้ึน
สอดคลGองกับกรอบแนวคิด โดยสรGางขGอคําถามใหGครอบคลุมถึงวัตถุประสงค$ในการศึกษา แบ.ง
ออกเปOน 2 ตอน คือ 
 ส.วนท่ี 1 ขGอมูลพ้ืนฐานส.วนบุคคลของกลุ.มตัวอย.าง ลักษณะแบบสอบถามเปOนแบบสํารวจ
รายการ (Check-list) ไดGแก. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดGต.อเดือน จํานวน 
6 ขGอ 
 ส.วนท่ี 2 เปOนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปcจจัยท่ีส.งผลต.อการซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ี
สนใจจะเปOนผูGประกอบการ โดยใชGมาตรส.วนประมาณค.า (Rating scale method) ใชGระดับการวัด
ขGอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ของลิเคอร$ท (Likert) แบ.งออกเปOน 5 ระดับผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เปOนการศึกษาตัวแปรปcจจัยตราสินคGา (Brand Name) ปcจจัยผลิตภัณฑ$
(Product) ปcจจัยการสนับสนุนแฟรนไชส$ (Franchise Support) ปcจจัยความไวGวางใจ (Trust) ปcจจัย
ความน.าเช่ือถือ (Reliability) ความผูกพันต.อตราสินคGา (Brand Commitment) และปcจจัย
ประสบการณ$แฟรนไชส$ (Franchise Experience) ท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของ
ผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร โดยผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เปOน
เพศหญิง มีอายุระหว.าง 20-25 ปU มีการศึกษาอยู.ในระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มี
รายไดGเฉลี่ยต.อเดือนต.ากว.า 15,000 บาท สาหรับธุรกิจแฟรนไชส$ท่ีสนใจ โดยส.วนใหญ.เลือกธุรกิจ 
แฟรนไชส$ เคร่ืองด่ืมชา ความคิดเห็นของผูGตอบแบบสอบถามในเร่ือง ปcจจัยท่ีมีผลต.อการตัดสินใจ
เลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามใหGระดับความเห็นของปcจจัยตราสินคGาอยู.ในระดับ
เห็นดGวยมากปcจจัยผลิตภัณฑ$อยู.ในระดับเห็นดGวยมาก ปcจจัยการสนับสนุนแฟรนไชส$อยู.ในระดับเห็น
ดGวยมากปcจจัยความไวGวางใจอยู.ในระดับเห็นดGวยมาก ปcจจัยความน.าเช่ือถืออยู.ในระดับเห็นดGวยมาก 
ปcจจัยความผูกพันต.อตราสินคGาอยู.ในระดับเห็นดGวยมาก ปcจจัยประสบการณ$แฟรนไชส$อยู.ในระดับเห็น
ดGวยมากเช.นกัน 

ผลการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน มีดังต.อไปน้ี 
สมมติฐานขGอท่ี 1 ปcจจัยตราสินคGา มีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ี

สนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จากผลการวิเคราะห$ พบว.า ตราสินคGา (ß= 0.155) 
มีอํานาจพยากรณ$การหรือมีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจเปOน
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ผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กล.าวคือ ยอมรับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานขGอท่ี 2 ปcจจัยผลิตภัณฑ$ มีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ี
สนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครจากผลการวิเคราะห$ พบว.า ผลิตภัณฑ$ ไม.มีผลต.อ
การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ค.า 
ß= 0.041) อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานขGอท่ี 3 ปcจจัยการสนับสนุนแฟรนไชส$ มีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของ
ผูGบริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จากผลการวิเคราะห$ พบว.า การ
สนับสนุนแฟรนไชส$ (ß= 0.133) มีอานาจพยากรณ$การหรือมีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$
ของผูGบริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
กล.าวคือ ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานขGอท่ี 4 ปcจจัยความไวGวางใจ มีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ี 
สนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครจากผลการวิเคราะห$ พบว.า ความไวGวางใจ ไม.มีผล
ต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
(ค.า ß= -0.100) อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานขGอท่ี 5 ปcจจัยความน.าเช่ือถือ มีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภค
ท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครจากผลการวิเคราะห$ พบว.า ความน.าเช่ือถือ ไม.มี
ผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
(ค.า ß= -0.067) อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานขGอท่ี 6 ปcจจัยความผูกพันต.อตราสินคGา มีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$
ของผูGบริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครจากผลการวิเคราะห$ พบว.า ความ
ผูกพันต.อตราสินคGา (ß= 0.267) มีอํานาจพยากรณ$การหรือมีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$
ของผูGบริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
กล.าวคือ ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานขGอท่ี 7 ปcจจัยประสบการณ$แฟรนไชส$ มีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของ
ผูGบ ริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครจากผลการวิเคราะห$  พบว.า 
ประสบการณ$แฟรนไชส$ (ß= 0.157) มีอานาจพยากรณ$การหรือมีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรน
ไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 กล.าวคือ ยอมรับสมมติฐาน 

สรุปคือ ปcจจัยตราสินคGา ปcจจัยการสนับสนุนแฟรนไชส$ ปcจจัยความผูกพันต.อตราสินคGาปcจจัย
ประสบการณ$แฟรนไชส$ มีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOน
ผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ส.วนปcจจัยดGานอ่ืนๆ ไม.มีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรน
ไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
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การอภิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง ปcจจัยท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOน

ผูGประกอบการของผูGบริโภคในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีประเด็นปcจจัยตามสมมติฐานท่ีกาหนดไวG โดย
สามารถนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

สมมติฐานขGอท่ี 1 ปcจจัยตราสินคGาส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ี
สนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครผลการศึกษา พบว.า ตราสินคGาส.งผลต.อการ
ตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังน้ี 
เน่ืองจากผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการ ใหGความสําคัญกับตราสินคGาท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งมีฐานลูกคGา
รองรับ เปOนท่ีตGองการของตลาด มีค.าใชGจ.ายในการทาการตลาดท่ีนGอยและเปOนท่ีรูGจักของผูGบริโภค ทํา
ใหGผูGที่ตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$มีโอกาสเติบโตและสามารถประสบความสําเร็จทางธุรกิจไดG  

สมมติฐานขGอท่ี 2 ปcจจัยผลิตภัณฑ$ส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ี
สนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาครผลการศึกษา พบว.า ผลิตภัณฑ$ไม.ส.งผลต.อการ
ตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังน้ี 
อาจเน่ืองจากผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการอาจจะไม.ไดGใหGความสําคัญกับผลิตภัณฑ$ของแฟรน
ไชส$เพียงอย.างเดียว แต.ใหGความสําคัญกับปcจจัยดGานอ่ืนๆ มากกว.า เช.น ราคาของผลิตภัณฑ$ ช.อง
ทางการจัดจําหน.ายของผลิตภัณฑ$ เปOนตGน  

สมมติฐานขGอท่ี 3 ปcจจัยการสนับสนุนแฟรนไชส$ส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของ
ผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว.า การสนับสนุน 
แฟรนไชส$ส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร พบว.า การสนับสนุนแฟรนไชส$ส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของ
ผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการของผูGบริโภคในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังน้ี เน่ืองจากผูGบริโภคท่ี
สนใจจะเปOนผูGประกอบการเห็นถึงความสําคัญของการสนับสนุนแฟรนไชส$ว.า มีส.วนช.วยใหGการดําเนิน
ธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGซื้อแฟรนไชส$สามารถประสบความสําเร็จไดG โดยการช.วยเหลือและสนับสนุนจาก
เจGาของแฟรนไชส$ เช.น มีการจัดฝQกอบรม มีการประชาสัมพันธ$และโฆษณาใหGแก.แฟรนไชส$ มีการ
จัดสรรวัตถุดิบใหGแก.ผูGซื้อแฟรนไชส$ การช.วยเหลือและใหGคาปรึกษาแก.ผูGซื้อแฟรนไชส$ เปOนตGน 

สมมติฐานขGอท่ี 4 ปcจจัยความไวGวางใจส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ี
สนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว.า ความไวGวางใจไม.ส.งผลต.อ
การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
พบว.า ความไวGวางใจไม.ส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOน
ผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังน้ี อาจเน่ืองจากผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการ
อาจจะไม.ไดGใหGความสําคัญกับความไวGวางใจในแฟรนไชส$เพียงอย.างเดียว แต.ใหGความสําคัญกับปcจจัย
ดGานอ่ืนๆ มากกว.า เช.น ช่ือเสียงของผูGประกอบการ ประโยชน$ทางดGานเศรษฐกิจ เปOนตGน 

สมมติฐานขGอท่ี 5 ปcจจัยความน.าเช่ือถือส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภค
ท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว.า ความน.าเช่ือถือไม.ส.งผล
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ต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
พบว.า ความน.าเช่ือถือไม.ส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOน
ผูGประกอบการของผูGบริโภคในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOน
ผูGประกอบการอาจจะไม.ไดGใหGความสําคัญกับประวัติความสําเร็จทางธุรกิจของเจGาของแฟรนไชส$ 
รางวัลรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ$ หรือมาตรฐานสากลของแฟรนไชส$ แต.ใหGความสําคัญกับ
ปcจจัยดGานอ่ืนๆ มากกว.า เช.น ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณ$ของแฟรนไชส$ เปOนตGน 

สมมติฐานขGอท่ี 6 ปcจจัยความผูกพันต.อตราสินคGาส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$
ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว.า ความผูกพัน
ต.อตราสินคGาส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร พบว.า ความผูกพันต.อตราสินคGาส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของ
ผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการของผูGบริโภคในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังน้ี เน่ืองจากผูGบริโภคท่ี
สนใจจะเปOนผูGประกอบการมีความผูกพันต.อตราสินคGา มีความคุGนเคยกับตราสินคGาเปOนอย.างดีและ
ยอมรับในตราสินคGา ซึ่งส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภค ทาใหGผูGบริโภคตGองการ
เปOนส.วนหน่ึงของตราสินคGาของแฟรนไชส$ 

สมมติฐานขGอท่ี 7 ปcจจัยประสบการณ$แฟรนไชส$ส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของ
ผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว.า ประสบการณ$ 
แฟรนไชส$ส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการของ
ผูGบริโภคในเขตจังหวัดสมุทรสาคร พบว.า ประสบการณ$แฟรนไชส$ส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรน
ไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ท้ังน้ี เน่ืองจากผูGบริโภคท่ีสนใจ
จะเปOนผูGประกอบการเห็นถึงความสําคัญของประสบการณ$เจGาของแฟรนไชส$ว.า มีส.วนสําคัญท่ีจะทาใหG
ผูGท่ีซื้อแฟรนไชส$สามารถประสบความสําเร็จจากการทําธุรกิจไดG เน่ืองจากเจGาของแฟรนไชส$มีความรูG
ความเช่ียวชาญในการทาธุรกิจ มีการลองผิดลองถูกจนไดGวิธีท่ีดีท่ีสุดแลGว จึงทาใหGผูGซื้อแฟรนไชส$
ประหยัดเวลาในการเรียนรูG 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขGอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังน้ี จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปcจจัยท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร พบว.า ความ
ผูกพันต.อตราสินคGามีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการ
ในเขตจังหวัดสมุทรสาครมากท่ีสุด ดังน้ันผูGประกอบการหรือเจGาของแฟรนไชส$ควรใหGความสําคัญกับ
ปcจจัยดGานความผูกพันต.อตราสินคGามากย่ิงข้ึน โดยมุ.งเนGนในเร่ือง การรักษาภาพลักษณ$ของตราสินคGา
และทาใหGผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการรับรูGและคุGนเคยต.อตราสินคGามากข้ึน เพ่ือใหGผูGบริโภคท่ี
สนใจจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส$สามารถนึกถึงตราสินคGาน้ีเปOนอันดับแรก 
 ขGอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต.อไป จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปcจจัยท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจ
ซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภคท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผูGวิจัยไดG
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ทําการศึกษากลุ.มตัวอย.างเฉพาะในจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครเพียงจังหวัดเดียว ดังน้ัน ในการศึกษา
คร้ังต.อไปผูGท่ีสนใจควรศึกษาจังหวัดท่ีสําคัญในภูมิภาคอ่ืน ไดGแก. ชลบุรี เชียงใหม. นครราชสีมา 
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และสุราษฎร$ธานี เปOนตGน ซึ่งจังหวัดดังกล.าวเปOนจังหวัดใหญ.ท่ีมีช่ือเสียง
ของแต.ละภูมิภาค และมีความหลากหลายทางประชากรมากซึ่งเปOนประชากรของผูGท่ีสนใจเปOน
ผูGประกอบการ ซึ่งหากผูGสนใจท่ีจะทาวิจัยในคร้ังต.อไปสามารถเก็บขGอมูลการวิจัยจากจังหวัดต.างๆ มา
วิเคราะห$เพ่ือทราบถึงปcจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขGองกับความแตกต.างกันหรือเหมือนกันของประชากรใน
จังหวัดสมุทรสาครกับประชากรในภูมิภาคต.างๆ ท่ีมีผลต.อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ เพ่ือใหGทาง
ผูGประกอบการหรือเจGาของแฟรนไชส$ ไดGทราบถึงแนวทางการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส$ของผูGบริโภค
ท่ีสนใจจะเปOนผูGประกอบการในประเทศไทย 
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ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลในการย่ืนแบบภาษีเงินได�บุคคลธรรมดาผ�านทางอินเตอร�เน็ต 
ของประชาชนในอําเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดย�อ  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลในการย่ืนแบบภาษีเงินไดGบุคคล

ธรรมดาผ.านทางอินเตอร$เน็ตของประชาชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGใน
การศึกษา เปOน ผูGเสียภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านระบบเครือข.ายอิเล็กทรอนิกส$ จํานวน 395 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชGในการรวบรวมขGอมูล ไดGแก. แบบสอบถาม แบ.งออกเปOน 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 เปOน
แบบสอบถามชนิดตรวจเช็ครายการ และตอนท่ี 2 เปOนแบบสอบถามปcจจัยท่ีมีอิทธิพลในการย่ืนแบบ
ภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านทางอินเตอร$เน็ตของประชาชน สถิติท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล ไดGแก. 
รGอยละ ค.าเฉลี่ย และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว.า ประชาชน ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
มีการย่ืนแบบภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านทางอินเตอร$เน็ต โดยรวมอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOน
รายดGาน พบว.า ดGานความเพียงพอ ดGานทรัพยากรของผูGใชGบริการ อยู.ในระดับมาก รองลงมา ดGาน
ความสอดคลGองกับนโยบายของรัฐบาล ดGานความรูGความเขGาใจดGานคอมพิวเตอร$ของผูGใชGบริการ ดGาน
คุณภาพของระบบย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดG  และดGานการสนับสนุนของ
กรมสรรพากร อยู.ในระดับปานกลาง เช.นเดียวกัน 
คําสําคัญ: การย่ืนแบบภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านทางอินเตอร$เน็ต 
 

Abstract 
  The purpose of this research is to study the factor influencing the submission 
of personal income tax forms via the internet of people in Sam Phran District Nakhon 
Pathom. The sample group used in the study was 395 persons who paid personal 
income tax via the electronic network system. The tools used for collecting data 
were the questionnaire divided into 2 parts as follows: Part 1 is checklist using for 
checking the items and part 2 is a questionnaire. Factors influencing the submission 
of personal income tax forms via the internet of people. Statistics used in data 



348 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

analysis were percentage, asking about the mean and standard deviation. The 
research fourd that : People in Sam Phran District Nakhon Pathom submitted the 
Individual income tax forms via internet at high level . When considering each aspect, 
it found that the adequacy of users was a high level followed by the government 
policy Knowledge and understanding of computer users the quality of filling and tax 
paid system, And the support of the Revenue Department At the same level  
Keyword: Individual income tax filing via the Internet 

 
ความเปCนมาและความสาํคญัของปEญหา 

เทคโนโลยีปcจจุบันน้ันไดGกGาวไกลอย.างไม.หยุดย้ังและยังจะพัฒนาต.อไปเร่ือย ๆ ทําใหG
เทคโนโลยีในปcจจุบันมีผลกระทบต.อชีวิตคนเราในทุก ๆ ดGาน และยังเขGาไปอยู.ในชีวิตประจําวันของแต.
ละคนดGวย ไม.ว.าจะเปOนการทํางาน การศึกษา หรือการใชGความคิดต.าง ๆ ทุก ๆ อย.างกGาวเทคโนโลยี
เขGามามีส.วนสําคัญของชีวิตคนเราไปหมด เทคโนโลยีในยุคน้ีมีอิทธิพบต.อการทํางานหลาย ๆ อย.าง ไม.
ว.าจะเปOนเทคโนโลยีทางการศึกษา ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม เพราะเทคโนโลยีมีความสามารถในดGาน
ความรวดเร็ว ความถูกตGอง ความสะดวกสบาย และนอกจากน้ี เทคโนโลยีเปOนท่ียอมรับในทุก ๆ 
หน.วยงานและสถานท่ีต.าง ๆ อีกดGวย 
 การนําเทคโนโลยีเขGามาในการทํางานของหน.วยงานต.าง ๆ ไม.ว.าจะเปOนหน.วยงานของทาง
ภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือใหGเกิดความถูกตGองและรวดเร็วในการทํางาน พรGอมท้ัง ส.งผลถึงการ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ดGวยเหตุน้ี หน.วยงานในภาครัฐจึงนําเทคโนโลยีเขGามาช.วยในการทํางานและ
บริหารงานใหGมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน น่ันคือการนําเทคโนโลยีอินเตอร$เน็ตมาช.วยในการทํางาน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก.การทํางานและการบริการประชาชนท่ีมาติดต.อราชการ รัฐบาลจึงมีโครงการใน
การบริการประชาชน ทางอินเตอร$เน็ตเกิดข้ึน เรียกว.า e-government หรือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส$ 
เปOนการใหGบริการภาครัฐสมัยใหม.ท่ีเนGนการใชGเทคโนโลยีคอมพิวเตอร$และเครือข.าย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และปรับปรุงการบริการแก.ประชาชนและการบริการดGานขGอมูล เพ่ือเพ่ิม
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทําใหGประชาชนมีส.วนร.วมกับรัฐมากข้ึน โดยการนํา
เทคโนโลยีจะนํามาใชGเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเขGาถึง การใหGบริการของรัฐ โดยมุ.งเป�าไปท่ีกลุ.มคน 3 
กลุ.ม คือ ประชาชน ภาคธุรกิจ และขGาราชการ 
    กรมสรรพากร เปOนหน.วยงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษี
นําส.งเพ่ือเปOนรายไดGใหGแก.ภาครัฐนําไปจัดสรรเปOนงบประมาณประจําปU เพ่ือใชGในการพัฒนา ประเทศ 
นอกจากน้ี จํานวนภาษีท่ีจัดเก็บไดGซึ่งอยู.ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร คิดเปOน รGอยละ 60 
ของรายไดGท้ังประเทศ สําหรับการจัดเก็บภาษีแต.ละประเภทน้ัน กฎหมายกําหนดใหGผูGเสียภาษีย่ืนแบบ
แสดงรายการท่ีใชG ย่ืนชําระแบบแสดงรายการเสียภาษีตามสถานท่ีกรมสรรพากรกําหนด เช.น 
สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี ธนาคาร หรือท่ีทําการไปรษณีย$ ซึ่งแบบแสดงรายการท่ีใชGย่ืนชําระภาษีจะ
แตกต.างกันตามประเภทภาษี จึงเปOนภาระแก.กรมสรรพากรในการจัดเก็บแบบแสดงรายการซึ่งไม.
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สอดคลGองกับหลักภาษีอากรท่ีดีท่ีตGองคํานึงถึงหลัก “ความสะดวกและความประหยัด” ดGวยท้ังน้ี 
เพ่ือใหGการจัดเก็บภาษีอากร เปOนไปอย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมสรรพากรจึงกําหนด
วัตถุประสงค$ในการดําเนินงาน โดยจัดเก็บภาษีในระดับท่ีเหมาะสมและท่ัวถึงโดยกรมสรรพากรและผูG
เสียภาษีจะเสียค.าใชGจ.ายนGอย สรGางความเขGาใจแก.ผูGเสียภาษีใหGเห็นว.าผูG อ่ืนเสียภาษีอย.างถูกตGอง
ครบถGวน รวมถึง มุ.งพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหGแข.งขันกับต.างประเทศไดG โดยปฏิบัติหนGาท่ี
ดGวยความซื่อสัตย$ มีประสิทธิภาพ และเท่ียงธรรม ซึ่งกรมสรรพากรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค$
ดังกล.าวไดGน้ันกรมสรรพากรจะตGองใหGบริการแก.ผูGเสียภาษีดGวยความเต็มใจ ใหGความรูGความเขGาใจแก.ผูG
เสียภาษีเพ่ือใหGเกิดความสมัครใจในการเสียภาษีซึ่งเปOนการปฏิบัติตามกฎหมาย ใหGคําแนะนําถึงสิทธิ
และความรับผิดชอบในการเสียภาษี ประชาสัมพันธ$ใหGผูGเสียภาษีทราบถึงขอบเขตการปฏิบัติตาม
กฎหมายและผลการไม.ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือใหGมีการบริหารงานและจัดเก็บภาษีท่ีเหมาะสม การ
หาวิธีท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนอย.างต.อเน่ือง เพ่ือดําเนินการใหGบรรลุ
วัตถุประสงค$ท่ีกําหนดไวG ท้ังน้ี เพ่ือใหGการดําเนินการดังกล.าวขGางตGนบรรลุวัตถุประสงค$กรมสรรพากร
จึงไดGกําหนดเปOนนโยบายไวGในแต.ละปUงบประมาณอย.างต.อเน่ือง โดยพยายามหาวิธีการท่ีทันสมัยท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขGามาใชGท้ังในการบริหารงาน
ภายในองค$การและหน.วยงานภายนอก รวมท้ัง ในการใหGบริการแก.ประชาชน ดGวยปณิธานท่ีมุ.งม่ันใหG
กรมสรรพากรเปOน e-Revenue และเปOนหน.วยงานรัฐท่ีกGาวเขGาสู.การเปOน e-Government ซึ่งในขณะ
น้ีกรมสรรพากรถือว.าเปOนหน.วยหน่ึงของหน.วยราชการขนาดใหญ.เพียงไม.ก่ีแห.งท่ีมีเครือข.ายของระบบ
คอมพิวเตอร$เช่ือมโยงไปถึงหน.วยงานย.อยระดับทGองถ่ิน เช.น ระดับอําเภอท่ีสามารถติดต.อเช่ือมโยง
โดยระบบเครือข.าย (Network Online) ไดG ซึ่งอาจกล.าวไดGว.าศักยภาพในการเปOนหน.วยงาน e-
Revenue ของ กรมสรรพากรทุกวันน้ีอยู.ในระดับท่ีกGาวหนGา แต.อย.างไรก็ตาม กรมสรรพากรก็มิไดG
หยุดย้ังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแต.ไดGมีการปรับปรุงและพัฒนาใหGมีความทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดเก็บภาษีอากร และการใหGบริการท่ีดีกับผูGเสียภาษีใหGดีย่ิงข้ึน (กรมสรรพากร, 
2543 – 2545) 
     ดGวยเหตุน้ี กรมสรรพากร จึงไดGนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในท่ีน้ี คือ โปรแกรมระบบการ
ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีและชําระภาษีประเภทต.าง ๆ แบบออนไลน$ผ.านอินเตอร$เน็ต เพ่ือใหGเกิด
ความสะดวกแก.ผูGเสียภาษี อีกท้ังเพ่ือใหGเปOนสื่อท่ีดีแก.ประชาชนในการรับทราบขGอมูลข.าวสารและสรGาง
ความรูGความเขGาใจท่ีถูกตGองต.อนโยบาย ระบบภาษี การจัดเก็บ ตลอดจน สื่อประชาสัมพันธ$ความ
เคลื่อนไหวต.าง ๆ ของระบบภาษี ซึ่งวิธีการดังกล.าวไดGนํามาใชGเม่ือ 1-2 ปU จึงยังเปOนสิ่งใหม.สําหรับ
ประชาชน ผูGวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการใหGบริการผูGเสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการและชําระ
ภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านอินเตอร$เน็ต เพ่ือนําผลสรุปมาเปOนขGอมูลเบ้ืองตGนในการพิจารณา
ปรับปรุงงานดGานบริการและการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรใหGมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึนต.อไป 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลในการย่ืนแบบภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านทางอินเตอร$เน็ตของ

ประชาชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมุ.งเนGนท่ีจะศึกษาการศึกษาคGนควGาคร้ังน้ีมุ.งศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลในการย่ืนแบบ
ภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านทางอินเตอร$เน็ตของประชาชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

  กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการวิจัยคร้ังน้ี เปOน ผูGเสียภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านระบบเครือข.าย
อิเล็กทรอนิกส$ ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยกําหนดขนาดของกลุ.มตัวอย.างโดยใชGตาราง
ของยามาเน. (Yamane, 1973 อGางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดGจํานวนตัวอย.างท้ังสิ้น 395 คน จาก
ขGอมูลผูGเสียภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านระบบเครือข.ายอิเล็กทรอนิกส$ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม รวม 34,697 คน  

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดต.อไปน้ี 

1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ วิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขGองกับความพึงพอใจในการย่ืนแบบภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านทางอินเตอร$เน็ตของประชาชน
ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

2. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองกับ ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลในการย่ืนแบบภาษีเงินไดG
บุคคลธรรมดาผ.านทางอินเตอร$เน็ตของประชาชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
   3. แบบสอบถามเก่ียวกับปcจจัยท่ีมีอิทธิพลในการย่ืนแบบภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านทาง
อินเตอร$เน็ตของประชาชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใน 5 ดGาน 1. ดGานความสอดคลGอง
กับนโยบายของรัฐบาล 2. ดGานการสนับสนุนของกรมสรรพากร 3. ดGานความรูGความเขGาใจดGาน
คอมพิวเตอร$ของผูGใชGบริการย่ืนแบบแสดงรายการ และชําระภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านระบบ
เครือข.ายอิเล็กทรอนิกส$ 4. ดGานคุณภาพของระบบย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดGบุคคล
ธรรมดาผ.านระบบเครือข.ายอิเล็กทรอนิกส$ และ 5. ดGานทรัพยากรของผูGใชGบริการมีความเพียงพอ  

4. นําแบบสอบถามท่ีผ.านการตรวจสอบจากผูGเช่ียวชาญมาปรับปรุงแลGวจัดทําเปOนฉบับ
สมบูรณ$ เพ่ือใชGเก็บขGอมูล 

 
ผลการวิจัย 
  ประชาชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการย่ืนแบบภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.าน
ทางอินเตอร$เน็ต โดยรวม อยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOนรายดGาน พบว.า 1. ดGานความสอดคลGองกับ
นโยบายของรัฐบาล ของผูGใชGบริการมีความเพียงพอ อยู.ในระดับมาก รองลงมาดGานการสนับสนุนของ
กรมสรรพากร อยู.ในระดับปานกลาง ดGานความรูGความเขGาใจดGานคอมพิวเตอร$ของผูGใชGบริการ ดGาน
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คุณภาพของระบบย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินย่ืนแบบแสดงรายการเวลาชําระภาษีเงินไดG
บุคคลธรรมดาผ.านจ.ายระบบเครือข.ายอินเตอร$เน็ต และดGานความเพียงพอดGานทรัพยากรของ
ผูGใชGบริการอยู.ในระดับปานกลาง เช.นเดียวกัน  
 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาเร่ืองปcจจัยท่ีมีอิทธิพลในการย่ืนแบบภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านทาง
อินเตอร$เน็ตของประชาชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีประเด็นท่ีน.าสนใจ นํามาอภิปรายผล 
ดังน้ี 

ด�านนโยบาย 
1. การกําหนดนโยบาย e-Revenue ของรัฐบาล ช.วยใหGกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีไดG

อย.างมีประสิทธิภาพแต.ยังไม.ท่ัวถึง เพียงแต.สามารถจัดเก็บไดGในระดับหน่ึง เม่ือมีการสํารวจ จะพบว.า 
มีประชาชนบางกลุ.มยังไม.เขGาสู.ระบบการเสียภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดา 

2. การพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพาพร ยังขาดความรูGความเช่ียวชาญในงาน เช.น ความรูG
เร่ืองประมวลรัษฎากร และขGาราชการสูงอายุไม.มีพ้ืนฐานดGานคอมพิวเตอร$และระบบสารสนเทศ จึง
ทําใหGปรับตัวไดGชGาและตGองใชGเวลาในการศึกษามากกว.าขGาราชการใหม. ๆ 

3. ปcญหาค.าใชGจ.ายในการใชGอินเตอร$เน็ต 
4. ผูGใชGบริการตGองเสียค.าธรรมเนียมใหGแก.ธนาคาร กรณีย่ืนชําระเงินค.าภาษีตGองชําระเพ่ิม 
ด�านการดําเนินงาน 
1. การประชาสัมพันธ$โครงการ e-Revenue ยังไม.ท่ัวถึง ส.งผลใหGประชาชนมาใชGบริการย่ืน

แบบแสดงรายการและชําระภาษีผ.านอินเทอร$เน็ตยังมีจํานวนนGอย เม่ือเทียบกับจํานวนผูGเสียภาษีเงิน
ไดGบุคคลธรรมดาท้ังหมด 

2. จุดบริการของกรมสรรพากรตามพ้ืนท่ีต.าง ๆ และเจGาหนGาท่ีของกรมสรรพากรท่ีคอย
แนะนําข้ันตอนการใชGบริการยังมีไม.เพียงพอ 

3. ระบบการย่ืนแบบแสดงรายการ และชําระภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดามีความขัดขGองบ.อย
ในช.วงเดือนภาษี เช.น เดือนมีนาคม เปOนตGน หรือมีปcญหาขGอมูลหายเม่ือไฟฟ�าดับ หรือระบบเช่ือมต.อ
อินเตอร$เน็ตขัดขGองบ.อยคร้ัง ทําใหGผูGใชGบริการ ไม.สามารถดาวน$โหลดโปรแกรมแบบแสดงรายการภาษีไดG 

4. ผูGใชGบริการย่ืนแบบแสดงรายการ และชําระภาษีผ.านอินเตอร$เน็ตไม.มีความม่ันใจใน
คุณภาพของระบบย่ืนแบบแสดงรายการ และชําระภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาผ.านอินเทอร$เน็ต 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช� 
 1. ควรมีการประชาสัมพันธ$ในเชิงรุกไปยังกลุ.ม เป� าหมายใหGมากข้ึน นอกจากการ
ประชาสัมพันธ$ผ.านสื่อต.าง ๆ และจัดทีมงานเจGาหนGาท่ีกรมสรรพากร เพ่ือเผยแพร.โครงการย่ืนแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีผ.านอินเทอร$เน็ต 



352 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

 2. ควรเพ่ิมช.องทางในการใหGบริการโดยการเพ่ิมจุดบริการของกรมสรรพากร เช.น จัดรถรับ
บริการเคลื่อนท่ี (Mobile) ตามสถานท่ีชุมชน รวมท้ัง จัดเจGาหนGาท่ีกรมสรรพากรคอยแนะนําการใชG
บริการ เพ่ือใหGผูGใชGบริการมีความสะดวกมากข้ึน 
 3. กําหนดทีมงานคอยประสานงานเม่ือระบบเกิดการขัดขGอง โดยมีระบบเคร่ืองแม.ข.าย 
Server สํารองและมีโปรแกรมช.วยเหลือในการทํางาน (Help Desk) ท่ีคอยแกGไขปcญหา รวมท้ังมี ทาง
ด.วนขGอมูลเพ่ือรองรับการใหGบริการผ.าน Server ตามประเภทการเสียภาษี โดยมีระบบป�องกันการ
เขGาถึงขGอมูล  
 4. กรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธ$ถึงคุณภาพของระบบ โดยเชิญผูGเช่ียวชาญดGาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีช่ือเสียงมาช.วยในการประชาสัมพันธ$ หรือมีใบรับรองคุณภาพของระบบจาก
สถาบันท่ีมีช่ือเสียงมาแสดง เพ่ือใหGผูGใชGบริการมีความม่ันใจในคุณภาพของระบบใหGมากข้ึน 

 
ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต�อไป 

1. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงการย่ืนแบบแสดงรายการ และชําระภาษีผ.านอินเทอร$เน็ต 
ใหGมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยโครงการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีผ.านอินเทอร$เน็ตใน
มุมมองของกรมสรรพากร 

3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาระบบฐานขGอมูลท่ีมีความเหมาะสมสําหรับโครงการ e-Revenue 
4. ควรมีการศึกษาวิจัยโครงการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษีผ.านอินเทอร$เน็ตสําหรับ

ประเภทภาษีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
5. ควรมีการพัฒนาและจัดรูปแบบฐานขGอมูลผูGเสียภาษีใหGเปOนระบบและเช่ือมโยง (Online) 

กับฐานขGอมูลอ่ืน ๆ โดยอาจจะใชGบัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส$ หรือบัตรเอทีเอ็ม เปOนหลัก
ในการเช่ือมโยงขGอมูลระหว.างฐานขGอมูลต.าง ๆ ซึ่งจะเปOนพ้ืนฐานในการวิเคราะห$ความสามารถในการ
เสียภาษีของประชาชนแต.ละราย รวมท้ัง เปOนแนวทางในการพัฒนาฐานขGอมูลของหน.วยงานอ่ืน ๆ 
ต.อไป 
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ปEจจัยส�วนประสมการตลาดท่ีมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร� 
 โน�ตบุค (Notebook) ในจังหวัดนครปฐม 

Decision of Computer- Notebook in Nakhonpathom Province 
 

อโณทัย บุณยะบูรณ$ และจักรพงษ$ ฤทธิพร 
สาขาคอมพิวเตอร$ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

วัตถุประสงค$เร่ือง ปcจจัยส.วนประสมการตลาดท่ีมีผลต.อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร$
โนGตบุค ในจังหวัดนครปฐม ดGวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บขGอมูล
จากผูGท่ีใชGงานคอมพิวเตอร$โนGตบุค จังหวัดนครปฐม จากการสุ.มตัวอย.างประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 150 คน ผลการวิจัยพบว.า ปcจจัยดGาน เพศ อายุ รายไดG มีผลต.อการ
ตัดสินใจซื้อของประชากร 
 ดGานผลิตภัณฑ$ ผูGท่ีเลือกซื้อคอมพิวเตอร$โนGตบุค ใหGความสําคัญของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
มีผลต.อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร$โนGตบุค ในดGานราคามากท่ีสุด ผูGท่ีเลือกซื้อคอมพิวเตอร$โนGต
บุค ใหGความสําคัญของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีผลต.อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร$โนGตบุค ใน
ดGานราคาถูกกว.าย่ีหGออ่ืน และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดGานช.องทางการจัดจําหน.าย ผูGท่ีเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร$โนGตบุคใหGความสําคัญของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีผลต.อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร$โนGตบุค ในดGานหาศูนย$ซ.อมไดGง.ายและสะดวก มากท่ีสุด ดGานการส.งเสริมการตลาด ผูGท่ี
เลือกซื้อคอมพิวเตอร$โนGตบุคใหGความสําคัญของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีผลต.อการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร$โนGตบุคในดGานการลดราคา มากท่ีสุด การใหGของแถม/ของสมนาคุณ ดGานการชิงโชค สื่อ
โฆษณาดึงดูดใจ ดGานขGอเสนอแนะผูGประกอบการควรใหGความสําคัญกับคอมพิวเตอร$โนGตบุคในดGาน
ราคา เพราะผูGบริโภคใหGความสําคัญในเร่ือน้ีเปOนอันดับแรก และมีขGอเสนอแนะว.าราคาเหมาะสมและมี
ศูนย$ซ.อมท่ัวถึง และผูGประกอบการควรสรGางช่ือเสียงของตราย่ีหGอใหGเปOนท่ีรูGจัก โดยใชGตราย่ีหGอใหGเกิด
ความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ$ เพราะผลการศึกษาพบว.าผูGบริโภคส.วนใหญ.ระบุย่ีหGอในการซื้อ
คอมพิวเตอร$โนGตบุค เน่ืองมาจากช่ือเสียงของตราย่ีหGอเปOนสําคัญ 
 
บทนํา 
 ปcจจุ บันคนส.วนใหญ. ตGองมีคอมพิวเตอร$โน�ตบุคเปOนองค$ประกอบในการใชGงานใน
ชีวิตประจําวันท้ังการทํางาน การเรียนหรือการผ.อนคลายในการดูหนัง ฟcงเพลง หรือหาขGอมูลต.าง ๆ 

นอกจากน้ี การดําเนินกลยุทธ$ดGานการตลาดของผูGผลิตก็มีส.วนทําใหGความตGองการในการเลอืกใชG
คอมพิวเตอร$โน�ตบุคเพ่ิมสูงข้ึน ส.งผลใหGการขยายการผลิตเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีผลต.อการแข.งขันในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีจึงมีความรุนแรงข้ึนและต.อเน่ือง แต.ในท้ังน้ีจากสัดส.วนการครองตลาดดังกล.าวขGางตGน แต.ถึง
จะเปOนอย.างน้ันผูGประกอบการแต.ละรายต.างพยายามมุ.งดําเนินกลยุทธ$ทางการตลาดอย.างจริงจัง โดย
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พยายามสรGางจุดแข็งใหGกับผลิตภัณฑ$ของตนเองโดยพยายามเนGนท่ีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ$ใหGมี
คุณภาพสูงข้ึน และสนองความตGองการของการตลาดเปOนสําคัญโดยเนGนการออกผลิตภัณฑ$ใหGมีความ
แตกต.างจากเดิมมากข้ึน มีทางเลือกใหGลูกคGามากข้ึน เพ่ือแย.งเชิงส.วนครองตลาดใหGไดGมากข้ึน 
 ดังน้ันผูGศึกษาจึงมีความตGองการทราบถึงปcจจัยส.วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต.อการตัดสินใจ
ซื้อคอมพิวเตอร$โนGตบุค (Notebook) มาเพ่ือใชGงาน เพ่ือความบันเทิง หรือทางดGานการศึกษา เพ่ือใชG
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ$ใหGมีความเหมาะสมและตรงกับความตGองการของผูGบริโภค โดยใชG
ขGอมูลจากผลการศึกษาน้ีในการวางแผนกลยุทธ$ทางการตลาดต.อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนประสมการตลาดท่ีมีผลต.อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร$โน�ตบุคของ
ผูGบริโภคในจังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 

             ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม      

 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อหา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดGวย การพิจารณาถึงปcจจัยส.วนประสมการตลาด 
ประกอบดGวย ปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ ราคา ช.องทางการจัดหน.าย และการส.งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต.อ
การตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร$โนGตบุค 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีภูมิลําเนาอยู.ในจังหวัดนครปฐม ท่ีซื้อ

คอมพิวเตอร$โนGตบุค 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูGวิจัยรวบรวมและจัดทําข้ึน ครอบคลุม
เน้ือหาของการวิจัย โดยแบ.งออกเปOน 3 ตอน ดังน้ี  

ปEจจัยด�านส�วนประสมทาง
การตลาด 

1.ดGานผลิตภัณฑ$ 
2.ดGานราคา 
3.ดGานการจัดจําหน.าย 
4.ดGานการส.งเสริมการตลาด                                                       

ปEจจัยด�านบุคคล 

1.เพศ 
2.อายุ 
3.อาชีพ 
4.รายไดG                                                             
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ตอนท่ี 1 เปOนแบบสอบถามเก่ียวกับปcจจัยส.วนบุคคลของผูGตอบแบบสอบถามซึ่งเปOนแบบ
เลือกตอบ (Check – list)  

ตอนท่ี 2 เปOนแบบสอบถามเก่ียวกับปcจจัยส.วนประสมการตลาดท่ีมีผลต.อการตัดสินใจซื้อ
คอมพิวเตอร$โน�ตบุคของผูGบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

ลักษณะของแบบวัดเปOนแบบมาตรประเมินค.า เปOนขGอความเชิงบวกท้ังหมด แบ.งการวัด
ออกเปOน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ$การใหGคะแนน ดังน้ี 

ระดับความคิดเห็น   
ไม.เห็นดGวยอย.างย่ิง  ใหG  1  คะแนน 
ไม.เห็นดGวย   ใหG  2  คะแนน 
ไม.แน.ใจ   ใหG  3  คะแนน 
เห็นดGวย   ใหG  4  คะแนน 
เห็นดGวยอย.างย่ิง   ใหG  5  คะแนน 

ตอนท่ี 3 เปOนแบบสอบถามเก่ียวกับปcจจัยส.วนประสมการตลาดท่ีมีผลต.อการตัดสินใจซื้อ
คอมพิวเตอร$โน�ตบุคของผูGบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

 จํานวน 25 ขGอ เปOนขGอความเชิงบวกท้ังหมด แบ.งการวัดออกเปOน 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ$การใหGคะแนน เช.นเดียวกับตอนท่ี 2 
 
การทดสอบเคร่ืองมือวัด 

1. ศึกษาวิธีการสรGางแบบสอบถาม จากตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ$ งานวิจัย และเอกสาร
สิ่งพิมพ$ต.างๆ เพ่ือนํามาเปOนแนวทางในการสรGางแบบสอบถาม  

2. นําแบบสอบถามใหGผูGทรงคุณวุฒิตรวจสอบความครอบคลุมความถูกตGองของเน้ือหา ความ
ชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาแลGวนํามาปรับปรุงแกGไข  

3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกGไขแลGว ไปทดสอบ กับบุคคลท่ีไม.ใช.กลุ.มตัวอย.าง จํานวน 30 
คน แลGวนํามาหาค.าความเช่ือม่ัน (reliability) โดยวิธีการหาค.าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$ดGวยวิธีการค
รอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท.ากับ .9392 และ .9007 

 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

1. ค.าความถ่ีและค.ารGอยละ (Frequency and percentage) เพ่ือใชGอธิบายความถ่ีและรGอย
ละของขGอมูลท่ีไดGจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ปcจจัยส.วนบุคคล 

2. ค.าเฉลี่ยตัวอย.าง (Sample mean) และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
เพ่ือใชGอธิบายค.าเฉลี่ยและส.วนเบ่ียงเบนของขGอมูล 

3. ก าร วิ เคราะห$ ขG อ มู ลดG วย  Pearson’s product moment correlation เพ่ื อห าค. า
ความสัมพันธ$ 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว.า ผูGตอบแบบสอบถามโดยรวมใหGความสําคัญในระดับมาก ในรายละเอียด

พบว.าผูGตอบแบบสอบถามใหGความสําคัญต.อปcจจัยย.อยดGานราคาเหมาะสมกับคุณภาพในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลGองกับการศึกษาของ อภิเดช ป}ยพิพัฒนมงคล (2543) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อ
คอมพิวเตอร$ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม. พบว.าปcจจัยส.วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต.อการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพท$ มือถือ ผูGตอบแบบสอบถามใหGความสําคัญต.อปcจจัยดGานราคาในระดับมาก และใหG
ความสําคัญต.อปcจจัยย.อย ดGานราคาเหมาะสมเช.นกัน และสอดคลGองกับการศึกษาของ สุพิชญ$ฌา ศุภ
กมลเสนีย$ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร$ต้ังโต�ะของผูGบริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม. พบว.าปcจจัยส.วนประสมการตลาดท่ีมีผลต.อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร$ต้ังโต�ะ ผูGตอบ
แบบสอบถามใหGความสําคัญต.อปcจจัยดGานราคาในระดับมาก และใหGความสําคัญต.อปcจจัยย.อยดGาน
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพเช.นเดียวกัน 
 นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว.าปcจจัยดGานบุคคล ในเร่ืองของอายุของผูGตอบแบบสอบถามซึ่ง
เปOนกลุ.มท่ีตอบแบบสอบถามช.วงอายุ 18-22 ปU พบว.าใหGความสําคัญต.อเร่ืองตราย่ีหGอสินคGาเปOนสําคัญ
มากท่ีสุดมากกว.าเร่ืองราคา (ขGอสังเกตคือวัยเรียนซึ่งมีอาชีพนักศึกษาซื้อคอมพิวเตอร$โนGตบุคโดยไม.
ค.อยสนใจเร่ืองราคา)  
 
ข�อเสนอแนะ 

 ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปcจจัยส.วนประสมการตลาดท่ีมีผลต.อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร$โนGตบุคของ
ผูGบริโภคในจังหวัดนครปฐม ผูGศึกษามีขGอเสนอแนะ เพ่ือใชGเปOนแนวทางในการพัฒนากลยุทธ$ทาง
การตลาด ดังต.อไปน้ี 
 1. ผูGประกอบการควรใหGความสําคัญกับคอมพิวเตอร$โนGตบุคในดGานราคา เพราะผูGบริโภคใหG
ความสําคัญในเร่ือน้ีเปOนอันดับแรก และมีขGอเสนอแนะว.าราคาเหมาะสมและมีศูนย$ซ.อมท่ัวถึง 
 3. ผูGประกอบการควรสรGางช่ือเสียงของตราย่ีหGอใหGเปOนท่ีรูGจัก โดยใชGตราย่ีหGอใหGเกิดความ
ประทับใจในตัวผลิตภัณฑ$ เพราะผลการศึกษาพบว.าผูGบริโภคส.วนใหญ.ระบุย่ีหGอในการซื้อคอมพิวเตอร$
โนGตบุค เน่ืองมาจากช่ือเสียงของตราย่ีหGอเปOนสําคัญ 
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ระบบการบรหิารจัดการผลิตชิ้นส�วนอะไหล�เครื่องใช�ไฟฟ¥า 
Management system of spare parts for electrical appliances 

 
ธวัชชัย มาทิพย$ 

นักวิจัยอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตช้ินส.วนอะไหล.เคร่ืองใชGไฟฟ�า 
เพ่ือนําไปใชGสนับสนุนการดําเนินงานกิจการใหGมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเพ่ิมช.องทางในการจําหน.าย
สินคGา วิธีการดําเนินงานประกอบดGวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 1. ศึกษาปcญหาและการทํางานในปcจจุบัน  
2. วิเคราะห$รายละเอียดถึงความตGองการต.างๆ ของผูGใชGระบบรวมท้ังความตGองการของหน.วยงาน โดย
ใชGแผนภาพกระแสขGอมูลในการวิเคราะห$และออกแบบระบบ 3. พัฒนาระบบใหGสามารถทํางานไดG
ตามท่ีไดGออกแบบไวG และจะตGองทํางานไดGอย.างถูกตGองไม.เกิดขGอผิดพลาด ไม.คลาดเคลื่อน และมีความ
เช่ือถือ 4.ทดสอบและแกGไขโปรแกรม เปOนการทดสอบระบบหลังจากการเขียนโปรแกรมไปแลGว เพ่ือ
ตรวจสอบความผิดพลาด ท่ีเกิดข้ันในระบบท้ังการทดสอบการติดต้ัง การทํางาน และการประมวลผล 
และการแกGไขโปรแกรม  

เคร่ืองมือท่ีใชGในการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบ โดยทดสอบจากกลุ.มผูGเช่ียวชาญ
และผูGใชGท่ัวไป ไดGประเมินดGาน Function Requirement Test, Function Test, Usability Test, 
Performance Test and Security Test โดยผูGวิจัยไดGสรGางแบบสอบถามเพ่ือประเมิน ประสิทธิภาพ
ของระบบโดยใชG ค.าเฉลี่ย ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค.าทดสอบทีค.าเฉลี่ยของระบบจากกลุ.มผูGเช่ียวชาญ
และกลุ.มผูGใชG คือ 4.06 และ 4.01 ส.วนค.าทดสอบที คือ 8.67 และ 13.43 ตามลําดับ ผลการวิจัย
พบว.าระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพการทํางานอยู.ในระดับดี 
คําสําคัญ : ระบบการบริหารจัดการผลิต, ตารางการวางแผนการผลิต, เคร่ืองใชGไฟฟ�า 
 

Abstract 
The objective of this research is to develop a management system of 

electrical equipment parts. In order to support the business operations more efficient 
and to increase channels of distribution. Operation method consists of 4 steps. 1. to 
study of problems and work at present 2. detailed analysis of user requirements and 
organizational needs using Data Flow Diagram for system analysis and design 3. 
develop the system to function as designed and work correctly, without errors and 
deviations to be trusted. 4. test and fix the program are to check the programming 
error that occurred in the system, installation, operation, processing and editing 
program. 
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The users were divided into 2 group, experts and general users, which 
evaluated the system performance in 5 aspects ; Functional Test, Functional 
Requirement Test, Usability Test, Security and Test Performance Test. The statistics 

was used to analyze the efficiency of the system by using , standard deviation and 

t-test. The system was accessed by experts and general users with , = 4.06, , = 
4.01 and t-test = 8.67, t-test = 13.43 respectively indicating that the system had an 
efficiency at a good level. 
Keywords: Production management system, Production Planning Schedule, Electrical 
Appliances 
 
บทนํา 

ในปcจจุบัน การดําเนินงานในดGานธุรกิจของท้ังภาครัฐและเอกชน ตGองเผชิญกับการแข.งขันท่ี
สูงมาก กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเปลี่ยนไปอย.างรวดเร็วโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร ผลของการเปลี่ยนแปลงน้ี ไดGส.งผลกระทบต.อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ฉะน้ัน 
หน.วยงานธุรกิจท้ังหลาย จึงตGองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ$ใหม. ในหลายๆ ดGาน ท้ังดGานการบริหารและ
ดGานการจัดการ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขGามาช.วยเสริมสรGางความแข็งแกร.งขององค$กร (นรินทร$ หลง
สมบุญ : 2549) ระบบงานในดGานต.างๆ ท่ีเก่ียวขGองกับกระบวนการทํางานภายในองค$กร ไดGถูกนํามา
พัฒนาดGวยความสามารถของเทคโนโลยีดGานคอมพิวเตอร$ผสมผสานกับเทคโนโลยีดGานโทรคมนาคม 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เปOนระบบสําคัญมากในปcจจุบัน ท่ีอาศัยเทคโนโลยีทางดGาน
คอมพิวเตอร$ซอฟต$แวร$ คอมพิวเตอร$ฮาร$ดแวร$ การติดต.อสื่อสาร การรวบรวมและการนําขGอมูลมาใชG
อย.างทันการ เพ่ือก.อใหGเกิดประสิทธิภาพท้ังทางดGานการผลิต การบริหาร และการดําเนินงาน รวมท้ัง 
เพ่ือการศึกษาและการเรียนรูG ซึ่งจะส.งผลต.อความไดGเปรียบทางดGานเศรษฐกิจการคGา และการพัฒนา
ดGานคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชาชนในสังคม คอมพิวเตอร$ซอฟต$แวร$ ท่ีองค$กรต.าง ๆ นิยมใชG
งานกันท่ัวโลกเพ่ือช.วยในการบริหารจัดการ เช.น ระบบบัญชีลูกหน้ีเจGาหน้ี ระบบบัญชีแยกประเภท 
ระบบงบประมาณ ระบบสั่งซื้อ ระบบพัสดุคงคลัง ระบบตGนทุน และระบบบัญชีสินทรัพย$ถาวร เพ่ือ
แทนท่ีวิธีการทํางานอย.างเดิมท่ีเปOนแบบ Manual ซึ่งใชGผูGปฏิบัติงานเปOนจํานวนมาก และใชGเวลาใน
การจัดทําค.อนขGางยาวนาน ไม.สะดวก เสี่ยงต.อความผิด 

เน่ืองดGวยในปcจจุบันบริษัทกรณีศึกษาเปOนบริษัทผลิตช้ินส.วนอะไหล.เคร่ืองใชGไฟฟ�า มุ.งเนGนท่ี
จะลดตGนทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาและรักษาคุณภาพของสินคGา เพ่ือผลกําไรและความอยู.รอดทางธุรกิจ 
วิธีการลดตGนทุนเปOนวิธีหน่ึงท่ีมุ.งเนGน การกําจัดความสูญเสียต.างๆ ในระบบการทํางาน โดยการนํา
ระบบการจัดการต.างๆ มาใชGปรับปรุงเพ่ือใหGไดGตGนทุนตํ่าท่ีสุด ดังน้ันผูGวิจัยจึงไดGมีแนวคิดพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการผลิตช้ินส.วนอะไหล.ข้ึน เพ่ือช.วยในการสนับสนุนการดําเนินงานองค$กร เพ่ือจัดเก็บ
ขGอมูลการขายสินคGาใหGกับลูกคGา ตรวจสอบสต�อกสินคGา วางแผนการผลิต จัดการเบิกจ.ายช้ินส.วน 
เคร่ืองมือ ในการทํางานแสดงส.วนประกอบวัสดุท่ีใชGในการทําช้ินส.วนอะไหล.แต.ละชนิด และสามารถ
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ออกรายงาน และนําขGอมูลต.าง ๆ ท่ีเก่ียวขGองกับขบวนการผลิตมาใชGประโยชน$ไดGอย.างถูกตGองและลด
ความซ้ําซGอนในกระบวนการทํางาน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตช้ินส.วนอะไหล.เคร่ืองใชGไฟฟ�า 
2. รวบรวม วิเคราะห$ ศึกษาแนวทางการใชGเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค$กร 

 
การจัดตารางการผลิต (Job Scheduling) 

ณัฐปภัสร$ ปฐมพรเศรษฐ (2557) การจัดตารางการทํางานมีอยู. 2 แบบดGวยกัน คือ 1) การจัด
ตารางการทํางานแบบไปขGางหนGา (Forward Scheduling –FS) เปOนเทคนิคอย.างหน่ึงสําหรับการ
ตัดสินใจ ซึ่งเปOนการกําหนดตารางการทํางานท่ีเร่ิมตGนทันทีท่ีรูGเก่ียวกับความตGองการของงานว.ามี
อะไรบGาง (Job Requirement) การจัดตารางประเภทน้ีจะพบไดGในโรงพยาบาล คลินิก ภัตตาคารช้ัน
นํา เปOนตGน โดยงานจะเปOนไปตามคําสั่งลูกคGา และทําการส.งมอบใหGลูกคGาใหGเร็วท่ีสุดเท.าท่ีจะทําไดG 2) 
การจัดตารางการทํางานแบบไปยGอนหลัง (Backward Scheduling –BS) เปOนเทคนิค อย.างหน่ึงสา
หรับการตัดสินใจ เม่ือคําสั่งซื้อข้ึนอยู.กับสินคGาคงเหลือท่ีตGองการ เร่ิมคํานวณ ณ วันครบกําหนโดย
ตารางการทํางานจะนับยGอนหลังไปเพ่ือกําหนดวันเร่ิมตGนทําการผลิตวันแรก หรือหมายถึง ตารางการ
ทํางานท่ีเร่ิมตGนดGวยวันครบกําหนดหรือวันมอบหมายงานเปOนสิ่งแรก จากน้ันเร่ิมจากการปฏิบัติ
ข้ันตอนสุดทGายยGอนข้ึนไปจนถึงข้ันตอนแรก เพ่ือจะไดGเวลาเร่ิมตGนจริง (Start time) 

เกณฑ�การจัดตารางการทํางาน (Scheduling Criteria) 
เกณฑ$การจัดตารางการทํางาน (Scheduling Criteria) เทคนิคท่ีใชGในการจัดตารางการ

ทํางานท่ีถูกตGองจะข้ึนอยู.กับปริมาณคําสั่งซื้อ , ลักษณะของการปฏิบัติการ, ความซับซGอนโดยรวมของ
งาน โดยมีเกณฑ$สําคัญ 4 เกณฑ$ ในการจัดตารางการทํางาน ดังน้ี 

1) ลดเวลาท่ีใชGในการทํางานใหGสําเร็จใหGสั้นท่ีสุด (Minimize Completion Time) เกณฑ$น้ี
จะใชGในการทํางานใหGสําเร็จโดยเฉลี่ยต.องานหน่ึงอย.าง 

2) เพ่ิมอรรถประโยชน$ใหGไดGมากท่ีสุด (Maximize Utilization) เปOนเกณฑ$ท่ีประเมินดGวย
เปอร$เซ็นต$การตัดสินใจเก่ียวกับเวลาในการใชGเคร่ืองอํานวยความสะดวกใหGไดGอรรถประโยชน$มากท่ีสุด 

3) ลดจํานวนสินคGาคงเหลือในกระบวนการผลิตใหGนGอยท่ีสุด (Minimize Work-in-Process 
Inventory) 

4) ทําใหGระยะเวลาการรอคอยของลูกคGาสั้นท่ีสุด (Minimize Customer Waiting Time) ทํา
การประเมินดGวยการนําจํานวนวันท่ีทํางานมาแลGวมาหาค.าเฉลี่ย 

การจัดตารางการผลิตมีขั้นตอนท้ังหมด 4 ข้ันตอนคือ 
1) การกําหนดงานหรือชนิดของงานใหGกับหน.วยผลิต (Job Assignment) เปOนการกําหนด

งานโดยท่ัวไปเพ่ือทําใหGทราบว.าหน.วยผลิตหน.วยใดบGางท่ีจะตGองทําและมีภาระงานรวมท้ังหมดคิดเปOน
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เวลาท่ีตGองใชGท้ังหมดเปOนจํานวนเท.าไร ซึ่งเทคนิคต.างๆท่ี ไดGมีการนํามาใชGช.วยใหGการกําหนดงานง.าย
ข้ึนไดGแก. แผนภูมิภาระงาน (Loading Chart) และแผนภูมิแกนต$ (Gantt Chart)  

2) การประเมินปริมาณของงาน (Evaluate Work Load) หลังจากท่ีไดGกําหนดลงไปแลGวว.า
หน.วยงานใดจําเปOนตGองใชGไปในการผลิตจะตGองศึกษารายละเอียดว.างานท่ีกําหนดใหGแต.ละหน.วยงาน
จะตGองใชGแรงงานเท.าไรใชGเวลาของเคร่ืองจักรเท.าไรและใชGวัสดุชนิดใดบGางเปOนจํานวนเท.าไรจากน้ัน
เปรียบเทียบความสามารถของหน.วยงานน้ันว.าสามารถทํางานท่ีกําหนดใหGน้ันไดGหรือไม. ถGาทําไม.ไดG
ควรจะทําอย.างไรจึงจะทําใหGงานท่ีผ.านหน.วยงานน้ันสําเร็จไดG  

3) การจัดลําดับการผลิต (Sequencing) วัตถุประสงค$ในการจัดลําดับการผลิต คือ 1. ลดการ
สะสมของงานในระหว.างหน.วยงานต.อหน.วยงาน (In Process Inventory) ซึ่ง หมายถึง การพยายาม
ลดจํานวนงานโดยเฉลี่ยท่ีคอยอยู.ในคิวในขณะท่ีงานน้ันกําลังทํางานอ่ืนอยู. ถGาช.วงกวGางของเวลาการ
ทํางานท้ังหมดคงท่ี (Make span) วิธีการจัดลําดับท่ีลดเวลาเฉลี่ยของงานท่ีอยู.ในระบบจะสามารถลด
ค.าเฉลี่ยของงานท่ีรออยู.ระหว.างหน.วยงาน 2. การกําหนดตารางการผลิตคือลดจํานวนงานท่ีเสร็จชGา
กว.ากําหนดหรือพยายามทําใหGใบสั่งงานทุกใบเสร็จในเวลาท่ีกําหนดไวG ซึ่งบางวิธีสามารถลดเวลาสูงสุด
ของการส.งงานไม.ทันกําหนดและบางวิธีสามารถลดจํานวนของงานท่ีส.งไม.ทันกําหนด (Mean 
Tardiness) แต.วิธีการสุ.มอย.างมีเหตุผล (Heuristic) ท่ีมีแนวโนGมท่ีจะใหGผลลัพธ$ที่ดีใน 

4) การจัดทํารายละเอียดตารางการผลิต (Detail Scheduling) เปOนการจัดทําตารางเวลา
เพ่ือแสดงว.างานใดจะตGองเร่ิมตGนเม่ือไรและควรจะเสร็จเม่ือไรบนหน.วยผลิตต.างๆ การจัดทํา
รายละเอียดของตารางการผลิตมักจะทําไปพรGอมๆ กับการจัดลําดับการผลิตและจะตGองคํานึงถึงเวลา
ซ.อมบํารุงเคร่ืองจักรเวลาหยุดงานของพนักงาน การหยุดชะงักของเคร่ืองจักร 
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ศึกษาปcญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการทํางานเดิมท้ังหมด ทําการรวบรวมความตGองการของ
ระบบท่ีจะพัฒนาและระบุขอบเขตของการทํางานในแต.ละข้ันตอน มีการรวบรวมขGอมูลจากบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขGองเพ่ือประกอบในการตัดสินใจในการพัฒนาระบบ 

2. วิเคราะห$และออกแบบระบบ เปOนข้ันตอนในการวิเคราะห$รายละเอียดถึงความตGองการ
ต.างๆ ของผูGใชGระบบรวมท้ังความตGองการของหน.วยงานและระบบอ่ืนๆ ท่ีใชGในปcจจุบันในดGานการ
ประมวลผลทางดGาน ขGอมูลเขGา (Input) ขGอมูลออก (Output) หน.วยความจํา (Storage) และการแบ.ง
ภาระงานทํา ควบคุมใหGไดGตรงตามความตGองการซึ่งเปOนจุดมุ.งหมายของระบบ 
 3. การเขียนโปรแกรมระบบ โดยสรGางข้ึนมาเพ่ือใหGสามารถทํางานไดGตามท่ีไดGออกแบบระบบ
ไวG และจะตGองทํางานไดGอย.างถูกตGองไม.เกิดขGอผิดพลาด ไม.คลาดเคลื่อน และมีความเช่ือถือ 
 4. การทดสอบและแกGไขโปรแกรม เปOนการทดสอบระบบหลังจากการเขียนโปรแกรมไปแลGว 
เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาด ท่ีเกิดข้ันในระบบท้ังการทดสอบการติดต้ัง การทํางาน และการ
ประมวลผล และการแกGไขโปรแกรม 
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ผลการพัฒนาระบบ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงรายการ List รายละเอียดท่ีเก่ียวขGอง ซึ่งประกอบดGวย List of Process, List of 
Data, List of External Entities 
 

List of Process List of Data 

1. สมัครสมาชิก 1. Customer 
2. Product 
3. Order 
4. Deliver 
5. Purchasing 
6. Category Product 

2. ระบบขายช้ินส.วนอะไหล. 
    2.1 ระบบตรวจสอบการขายสินคGา 
    2.2 ระบบชําระเงิน 
    2.3 ระบบส.งสินคGา 
3. ระบบส่ังซ้ือช้ินส.วนเขGาโรงงาน 
    3.1 ระบบสต�อกสินคGา 
    3.2 ระบบจัดซ้ือช้ินส.วนเขGาโรงงาน 
4. ระบบวางแผนการผลิต List  of  External  Entities 

1. ผูGบริหาร 
2. พนักงาน 
3. ผูGดูแลระบบ 
4. ลูกคGา 

5. ระบบพิมพ$รายงาน  
    - รายงานการขายสินคGา 
     - รายงานการชําระเงิน 
     - รายงานการจัดส.งสินคGา 
     - รายงานสต�อกสินคGา 
      - รายงานจัดซ้ือสินคGาเขGาโรงงาน 
      - รายงานการวางแผนการผลิต 
       - รายงานรายรับรายจ.าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 หนGาจอหลักสําหรับลูกคGาท่ีตGองการสั่งซื้อสินคGาผ.านเครือข.ายอินเทอร$เน็ต 
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ภาพท่ี 2 หนGาจอแสดงรายการ การสั่งซื้อสนิคGาจากลูกคGาผ.านเครือข.ายอินเทอร$เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 หนGาจอสําหรับตรวจสอบสต�อกช้ินส.วนอะไหล. 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หนGาจอเบิกวัสดุ 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมท้ัง 5 ดGาน ไดG

ผลลัพธ$ดังต.อไปน้ี 
1. การประเมินดGานความถูกตGองในการทํางานของโปรแกรม (Function Test) กลุ.มผูGดูแล

ระบบไดGค.าเฉลี่ย ( ) = 4.03 และกลุ.มผูGใชGท่ัวไปไดGค.าเฉลี่ย ( ) = 4.17 ผูGประเมินท้ังสองกลุ.มยอมรับ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู.ในระดับดี 

2. การประเมินดGานความเหมาะสมในหนGาท่ีการทํางานของโปรแกรม (Function Requirement 
Test) กลุ.มผูGดูแลระบบไดGค.าเฉลี่ย ( ) = 4.06 และกลุ.มผูGใชGท่ัวไปไดGค.าเฉลี่ย ( ) = 4.14 ผูGประเมิน
ท้ังสองกลุ.มยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู.ในระดับดี 

3. การประเมินดGานความสะดวกและความง.ายในการใชGโปรแกรม (Usability Test) กลุ.ม
ผูGดูแลระบบไดGค.าเฉลี่ย ( ) = 4.12 และกลุ.มผูGใชGท่ัวไปไดGค.าเฉลี่ย ( ) = 4.02 ผูGประเมินท้ังสองกลุ.ม
ยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู.ในระดับดี 

4. การประเมินผลดGานการรักษาความปลอดภัย (Security Test) กลุ.มผูGดูแลระบบไดGค.าเฉลี่ย 
( ) = 4.16 และกลุ.มผูGใชGทั่วไปไดGค.าเฉลี่ย ( ) = 4.03 ผูGประเมินท้ังสองกลุ.มยอมรับประสิทธิภาพของ
โปรแกรมอยู.ในระดับดี 

5. การประเมินดGานความเร็วในการทํางานของโปรแกรม (Performance Test) กลุ.มผูGดูแล
ระบบไดGค.าเฉลี่ย ( ) = 4.10 และกลุ.มผูGใชGท่ัวไปไดGค.าเฉลี่ย ( ) = 4.10 ผูGประเมินท้ังสองกลุ.มยอมรับ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู.ในระดับดี 
 
ข�อเสนอแนะ 

ในการนําเสนอขGอมูลของระบบใหGนําเสนอในรูปแบบ Data Visualization เพ่ือใหGง.ายต.อการ
นําเสนอ วิเคราะห$ขGอมูลและเปรียบเทียบกับขGอมูลต.าง ๆ เพ่ือช.วยในกระบวนการในการตัดสินใจ 
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ปEจจัยท่ีมีผลต�อการเลือกซ้ือเค�กมะพร�าวนํ้าหอมร�านฐานปนี  
สาขานครชยัศรี จังหวัดนครปฐม 

Factors affecting the selection of the purchase of perfume Narananee 
Panee, Nakhon Chai Si branch, Nakhon Pathom province 

 
พรวิชิตย$  อาจหาญ 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนบุคคล ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาด และ 
ปcจจัยดGานจิตวิทยา ท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอมรGานฐานปนี สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
กลุ.มตัวอย.างท่ีศึกษาเปOนลูกคGาท่ีซื้อสินคGารGานฐานปนี สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัยเปOนแบบสอบถาม สถิติที่ใชGในการวิเคราะห$ขGอมูลไดGแก. ความถ่ี รGอยละ ค.าเฉลี่ย 
ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ Independent sample t-test สถิติ One way ANOVA (F-test) และ
สถิติค.าสัมประสิทธ$สหสัมพันธ$ (Correlation Coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการวิจัย พบว.า กลุ.มลูกคGาส.วนใหญ.ของรGานฐานปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 
เปOนเพศหญิงท่ีมีอายุ 16 – 20 ปU การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน / 
นักศึกษา และมีรายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอมรGานฐานปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม ไดGแก. ดGาน
ผลิตภัณฑ$ ดGานบุคลากร ดGานกระบวนการใหGบริการการใหGบริการ ดGานราคา ดGานลักษณะทาง
กายภาพ ดGานช.องทางการจัดจําหน.าย และดGานส.งเสริมทางการขาย มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับ
มากเช.นเดียวกัน ปcจจัยดGานจิตวิทยา ไดGแก. ดGานการรับรูG ดGานความเช่ือ และทัศนคติ และดGานการ
เรียนรูGมีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด ส.วนดGานการจูงใจ มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับ
มากการตัดสินใจซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอมรGานฐานปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม ไดGแก. 
ภาพลักษณ$ตราสินคGาเคGกมะพรGาวนํ้าหอม ระยะเวลาในการรอคอยบริการ พนักงานขายประจํารGาน 
ประเภทผลิตภัณฑ$เคGกมะพรGาวนํ้าอม และปริมาณเคGกมะพรGาวนํ้าหอมเหมาะสมกับราคา มีผลต.อการ
ตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุดเช.นเดียวกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว.า ปcจจัยส.วนบุคคลของลูกคGา ไดGแก. อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดGเฉลี่ยต.อเดือนท่ีต.างกัน มีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม
รGานฐานปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม  แตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาด ไดGแก. ดGานผลิตภัณฑ$ ดGานราคา ดGานช.องทางการจัดจาหน.าย ดGาน
ส.งเสริมทางการขาย ดGานบุคลากร ดGานลักษณะทางกายภาพ และดGานกระบวนการใหGบริการ มี
ความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอมรGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม  อย.าง
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปcจจัยดGานจิตวิทยา ไดGแก. ดGานการจูงใจ ดGานความเช่ือและ
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ทัศนคติ ดGานการเรียนรูG และดGานการรับรูG มีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม
รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม อย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คําสําคัญ: การเลือกซื้อสินคGา,  มะพรGาวนํ้าหอม 
 

Abstract 
 his research aims to study personal factors. Marketing mix factors and 
psychological factors That affects the purchase of perfume coconut cake shop base 
Nakhon Chai Si Branch Nakhon Pathom  The sample group was a customer who bought 
Bann Panini shop. Nakhon Chai Si Branch Nakhon Pathom Province, 400 persons. The 
research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis include 
frequency, percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, One way 
ANOVA (F-test) and correlation coefficient statistics at the significant level. Statistics 0.05 
 The results showed that most of the customers of Thanpanee Shop, Nakornchaisri 
Branch, Nakhon Pathom Province, were female, aged 16-20 years old. Bachelor's degree, 
single status, career, student / student and average income per month 10,001-20,000 
baht. Marketing mix affecting the purchase of perfume coconut cake, Panini base 
shop, Nakhon Chai Si branch, Nakhon Pathom province Namely product, personnel, 
process, service, price service, physical characteristics Distribution channels And sales 
promotion Affecting decision making at the same level Psychological factors ncluding 
awareness Belief and attitude And the learning aspect affects the decision at the 
highest level As for the incentives Affecting the decision at a high level, the decision 
to buy perfume coconut cake, base store, Nakhon Chaisri branch, Nakhon Pathom 
province, namely brand image, coconut water cake Waiting time for service Shop 
salesman Types of coconut water products And the amount of coconut water cake is 
suitable for the price Affecting the decision at the highest level as well 
 The test results showed that the excess of customers, study period, diverse 
locations and receiving monthly income with the purchase of coconut perfume cake 
Statistical significance at level 0.05 Marketing mix factors include product, price, distribution 
channel Sales promotion, personnel, physical characteristics And service process Relating 
to the purchase of Thapanee coconut perfume shop, Nakornchaisri branch, Nakhon 
Pathom province at the level of 0.05 Psychological factors such as motivation, belief 
and attitude Learning And awareness Relating to the purchase of Thapanee coconut 
perfume shop, Nakornchaisri branch, Nakhon Pathom province at the level of 0.05 
Keywords: Buying products,  perfume coconut 
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บทนํา 
 เบเกอร่ี หมายถึง รGานขายขนมปcง ขนมเคGก และขนมอบท่ีอบดGวยเตา ชาวตะวันตกนิยม
รับประทานขนมปcง ขนมอบมานาน และไดG เผยแพร.จนไดGรับความนิยมแพร.หลายจนกลายมาเปOน
อาหารหลักประจําวันมีการพัฒนารูปแบบของขนมออกเปOนอาหารเชGา กลางวันและ เย็น เคGกและของ
หวานต.างๆ สามารถรับประทานร.วมกับชากาแฟไดG ดGวย ปcจจุบันขนมอบเบเกอร่ี ไดGรับความนิยมท่ัว
โลกมีการพัฒนารูปแบบของขนมอย.างต.อเน่ืองใหG สามารถรับประทานไดG ในทุกโอกาสทุกเวลาและทุก
สถานท่ี (ศูนย$วิจัยกสิกรไทย, 2551) ความมีเสน.ห$ของขนมอบเบเกอร่ีไม.ใช.แค.เพียงรสชาติดี อร.อย
กลมกล.อมเท.าน้ันรูปลักษณ$และสีสันการตกแต.งตัวผลิตภัณฑ$ก็เปOนปcจจัยสําคัญท่ีทําใหGผูGบริโภครูGสึก
ประทับใจรูปแบบของบรรจุภัณฑ$ท่ีดูสวยงามทําใหGผลิตภัณฑ$ดูน.ารับประทานมากย่ิงข้ึนหรือเหมาะท่ี
จะใชG เปOนของฝากของขวัญในเทศกาลต.างๆ ถือเปOนเสน.ห$อย.างหน่ึงของขนมอบเบเกอร่ี ท่ีทําใหG 
ผูGบริโภคติดอกติดใจและไดGรับความนิยมตลอดมา   เร่ิมแรกการขยายตัวของธุรกิจเบเกอร่ี เกิดข้ึน
เฉพาะตามโรงแรมต.างๆ เน่ืองจากตGองผลิตเพ่ือรองรับลูกคGาชาวต.างชาติท่ีนิยมบริโภคผลิตภัณฑ$เบ
เกอร่ี เปOนอาหารหลักซึ่งอุตสาหกรรมท.องเท่ียวเปOนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหGธุรกิจอาหารและเบเกอร่ีจาก
แป�งสาลี มีมากข้ึน ต.อมาผลิตภัณฑ$เบเกอร่ีÀÀเปOนท่ีรูGจักและแพร.หลายไปในรูปแบบการบริการอาหาร
ว.างในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค$งานวันเกิดงานมงคลสมรสงานประชุมสัมมนาและงานอ่ืนๆ นอกจากน้ี
หน.วยงานต.างๆ เช.น วิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยสารพัดช.าง ศูนย$ส.งเสริมฝUมือแรงงาน ไดG ร.วมกัน
เผยแพร.ความรูGเก่ียวกับเบเกอร่ี มากข้ึนมีการเป}ดสอนและอบรมการฝQกทําเบเกอร่ีซึ่งประชาชนใหG 
ความสนใจในการเขGารับการอบรมเพ่ือนําไปประกอบอาชีพหรือบริโภคเองในครัวเรือนและจาก
ลักษณะการบริโภคของเด็กรุ.นใหม.ส.วนใหญ.มีความนิยมบริโภคเบเกอร่ีสัปดาห$ละ 1 ชนิดอย.างตํ่าดGวย
เหตุน้ีจึงทําใหG แนวโนGมการบริโภคผลิตภัณฑ$เบเกอร่ี ของคนไทยเพ่ิมข้ึน (จันทนี, 2540) 
 เจ�ดา หรือ คุณธิดา กิจกเจริญ เปOนคนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปOนบุตรคนท่ี 6 จํานวน 
13 คน ดGวยความท่ีเปOนบุตรสาวจึงไดGเรียนไม.สูงจบแค. ช้ันประถมศึกษาปUท่ี 4 หลังจากจบช้ัน
ประถมศึกษาปUท่ี 4 จึงไดGขอไปทางานกับญาติท่ีจังหวัดภูเก็ตท่ีทํากิจการขายขนมหวานท่ีดังท่ีสุดใน
จังหวัดภูเก็ต ณ ขณะน้ัน เพ่ือนําเงินท่ีไดGมาใหGแม.และส.งนGองๆ เรียน เม่ือปU พ.ศ. 2529 เปOนวัน
ครบรอบอายุ 1 ปU ของบุตรชายคนโตของเจ�ดา ก็ไดGทําเคGกวนิลาโดยอาศัยขGอมูลจากหนังสือสอนทํา
ขนมช่ือดังในสมัยน้ัน แต.การทําเคGกออกมาคร้ังแรกน้ันพ่ีนGองเบ่ืนหนGาหนีไม.อยากกินชนิดท่ีว.า ปาหัวสุ
นัจแตกและสุนัขยังไม.รับประท.านอีกดGวย แต.เจ�ดายังไม.หมดความพยายามโดยอาศัยการปรึกษาญาติท่ี
เคยทําขนมหวานดังท่ีจังหวัดภูเก็ตจนไดGเคGกท่ีมีรสชาติอร.อยหวานนุ.มและไดGเป}ดขายเคGกคร้ังแรกเม่ือปU 
พ.ศ. 2530 จนกระท่ังปU พ.ศ. 2531 ไดGศึกษาหาความรูG 
 จากเหตุผลดังกล.าวผูG วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทางดGานลักษณะประชากรศาสตร$
ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการเป}ดรับข.าวสารท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเบอรเกอร่ีผูGบริโภค 
ฉะน้ันผลท่ีไดGจากการวิจัยในคร้ังน้ีจะเปOนประโยชน$เพ่ือนํามาใชGเปOนประโยชน$นําไปใชGเปOนแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือตอบความตGองการของผูGบริโภคใหGมากท่ีสุด 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนบุคคลของลูกคGาท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGาน

ฐานปนี สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดของลูกคGาท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาว

นํ้าหอม รGานฐานปนี สาขานครชัยศรรี จังหวัดนครปฐม 
3. เพ่ือศึกษาปcจจัยดGานจิตวิทยาของลูกคGาท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGาน

ฐานปนี สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
           ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

� เพศ 

� อาย ุ

� ระดบัการศกึษา 

� สถานภาพการสมรส 

� อาชีพ 

� รายได้เฉลี(ยตอ่เดือน 

ปWจจัยส�วนประสมทางการตลาด 

� ดHานผลิตภัณฑ� 
� ดHานราคา 

� ดHานช�องทางการจัดหน�าย 

� ดHานส�งเสริมการขาย 

� ดHานบุคคล 

� ดHานลักษณะทางกายภาพ 

� ดHานกระบวนการใหHบริการ 

ปWจจัยดHานจิตวิทยา 

� ดHานการจูงใจ 

� ดHานความเชื่อและทัศนคติ 

� ดHานการเรียนรูH 
� ดHานการรับรูH 

การตัดสินใจซ้ือเคHกมะพรHาวนํ้าหอม 
รHานฐาปนี สาขานครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 

� ประเภทผลิตภัณฑ�เคHกมะพรHาว
นํ้าหอม 

� ภาพลักษณ�ตราสินคHา 

� พนักงานขายประจํารHาน 

� ระยะเวลาในการรอคอยบริการ 

� ปริมาณขนมเคHกเหมาะสมกับราคา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดGานประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 

  1.1 ประชากรท่ีใชGในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดGแก. ลูกคGาท่ีซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐานปนี 
สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 
  1.2 กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดGแก. ลุกคGาท่ีซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGาน
ฐานปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐมจํานวน 400 คน 

2. ขอบเขตดGานระยะเวลา 
  ขGอมูลในการทําวิจัยเปOนขGอมูลระหว.างเดือนสิงหาคม 2561 - มกราคม 2562  

3. ขอบเขตดGานสถานท่ี 
  รGานขนมเคGกมะพรGาวนํ้าอมรGานฐาปนี สาขานครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 

4. ขอบเขตดGานตัวแปร 
  4.1 ตัวแปรอิสระ 
    4.1.1 ปcจจัยส.วนบุคคลไดGแก. เพศ อายุระดับการศึกษาสถานภาพการสมรส อาชีพ 
และรายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 
    4.1.2 ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดไดGแก. ดGานผลิตภัณฑ$ดGานราคา ดGานช.องทาง
การจัดจําหน.าย ดGานการส.งเสริมทางการขาย ดGานบุคลากรดGานลักษณะทางกายภาพ และดGาน
กระบวนการใหGบริการ 
    4.1.3 ปcจจัยดGานจิตวิทยา ไดGแก. ดGานการจูงใจ ดGานความเช่ือและทัศนคติ ดGานการ
เรียนรูG และดGานการรับรูG 
  4.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี 
จังหวัด นครปฐม 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห$ขGอมูลท่ัวไป 
  จากผลการวิจัย พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง คิดเปOนรGอยละ 78.8 มีอายุ 16 
– 20 ปU คิดเปOนรGอยละ 32.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปOนรGอยละ 58.0 สถานภาพโสดคิดเปOน
รGอยละ 76.0 อาชีพนักเรียน / นักศึกษา คิดเปOนรGอยละ 48.0 และมีรายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 10,000 – 
20,000 บาทคิดเปOนรGอยละ 44.0 
 2. ผลการวิเคราะห$ปcจจัยท่ีมีผลการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวอ.อน รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี 
จังหวัด นครปฐม 
  จากผลการวิจัย พบว.า ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา 
นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม ในภาพรวมมีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปOนราย
ดGานเรียงลําดับจากค.าเฉลี่ยมากไปหานGอย ไดGแก. ดGานผลิตภัณฑ$ ดGานบุคลากร ดGานกระบวนการ
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ใหGบริการ ดGานราคา ดGานลักษระทางกายภาพ ดGานช.องทางการจัดจําหน.าย และดGานส.งเสริมทางการ
ขาย มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากเช.นเดียวกัน เม่ือพิจารณาในแต.ละดGาน ดังน้ี 
  2.1 ดGานผลิตภัณฑ$ พบว.า รสชาติของเคGกมะพรGาวนํ้าหอมมีความสดใหม.และสะอาดมีผล
ต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด ความหลากหลายของเคGกมะพรGาวนํ้าหอมบรรจุภัณฑ$มีความ
สวยงามไม.ใส.วัตถุกันเสีย ความสวยงามของผลิตภัณฑ$ตามเทศกาล เช.น ปUใหม. วาเลนไทน$ คริสต$มาส 
เปOนตGน และมีผลิตภัณฑ$เพ่ือสุขภาพและแคลอร่ีตํ่า มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากเช.นเดียวกัน 
  2.2 ดGานราคา พบว.า  การแสดงราคาอย.างชัดเจน มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมาก
ท่ีสุด ราคาคุGมค.ากับรสชาติและคุณภาพมีหลากหลายระดับราใหGเลือกราคาท่ีเหมาะสมกับรูปลักษณ$
และบรรจุภัณฑ$และราคาถูกกว.าเม่ือเทียบกับรGานอ่ืน ๆ มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมาก
เช.นเดียวกัน 
  2.3 ดGานช.องทางการจัดจําหน.าย พบว.า รูปแบบการตกแต.งรGานสวยงามทันสมัยทําเลท่ีต้ัง
สะดวกต.อการเดินทางภายในรGานกวGางขวางเหมาะสมเปOนสัดส.วน ช.องทางการติดต.อสื่อสารท่ีมาก
ข้ึนกับรGานเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว.างทางรGานและลูกคGาเช.น Facbook Line มีผลต.อการ
ตัดสินใจอยู.ในระดับมากส.วนมีการสั่งซื้อผ.านทางระบบออนไลน$และมีบริการส.งถึงท่ี ( Delivery ) มี
ผลต่ีอการตัดสินใจอยู.ในระดับปานกลาง 
  2.4 ดGานส.งเสริมทางการขาย พบว.า มีสินคGาทดลองชิมก.อนท่ีจะตัดสินใจซื้อมีการ
ประชาสัมพันธ$ขGอมูลข.าวสารท่ีเปOนประโยชน$กับลูกคGาเพ่ิมมากข้ึน การโฆษณาประชาสัมพันธ$ผ.านสื่อ
ต.าง ๆ การแถม  การชําระเงินดGวยบัตรเครดิตเพ่ือรับแตGม มีบัตรสมาชิกเพ่ือลดราคาพิเศษ มีผลต.อ
การตัดสินใจอยู.ในระดับมากมีคะแนนสะสมเม่ือซื้อสินคGาและการสะสมแตGมเพ่ือแลกขนมตาม
โปรโมช่ันต.าง ๆ มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับปานกลาง 
  2.5 ดGานบุคลากรพบว.า พนักงานขายแต.งกายสะอาดเรียบรGอย พนักงานขายย้ิมแยGม 
แจ.มใส เปOนมิตรพนักงานขาย มีมนุษย$สัมพันธ$ท่ีดี มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด พนักงาน
ขายมีมารยาท พูดจาสุภาพ พนักงานขายเอาใจใส.ลูกคGา ทักทายและขอบคุณลูกคGาทุกคร้ัง ท่ีมาใชG
บริการ บุคลิกของพนักงานขายดูดี พนักงานขายมีการแนะนาสินคGาและโปรโมช่ันต.าง ๆ และพนักงาน
ขายมีความรูGเก่ียวกับผลิตภัณฑ$แคGกมะพรGาวนํ้าหอม มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมาก 
  2.6 ดGานลักษณะทางกายภาพพบว.า ความสะอาดของสถานท่ี ภาพลักษณ$ของรGานดูดี มี
ผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด ผลิตภัณฑ$จัดวางใหGเห็นอย.างชัดเจน รGานหาง.ายสะดุดตา การ
ตกแต.งรGานสวยงามเปOนเอกลักษณ$ บริเวณรGานมีบริการท่ีจอดรถเพียงพอ การตกแต.งภายใน/ 
ภายนอกสวยงาม มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมาก มี ผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับปานกลาง 
  2.7 ดGานกระบวนการใหGบริการ พบว.า มีมาตรฐานในการใหGบริการ ความถูกตGองแม.นยํา
ในการคิดราคา มีการใหGบริการท่ีรวดเร็วทันใจ มีสินคGาใหGบริการตามความตGองการของลูกคGา เป}ด
ใหGบริการทุกวัน มีบริการรับสั่งทําสินคGาตามความตGองการ มีการชดเชยเม่ือมีความผิดพลาดในการ
ใหGบริการ มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากเช.นเดียวกัน 
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 3. ผลการวิเคราะห$ปcจจัยดGานจิตวิทยาท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐานปนี 
สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 
  จากผลการวิจัย พบว.า ปcจจัยดGานจิตวิทยาท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGาน
ฐานปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม  ในภาพรวมมีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปOนราย ดGานเรียงลาดับ จากค.าเฉลี่ยมากไปหานGอย ไดGแก. ดGานการรับรูG ดGานความเช่ือและ
ทัศนคติ และดGาน การเรียนรูG มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด ส.วนดGานการจูงใจ มีผลต.อการ
ตัดสินใจอยู.ใน ระดับมากเม่ือพิจารณาในแต.ละดGาน ดังน้ี 
  3.1 ดGานการจูงใจพบว.า ปcจจัยพกพาง.ายสามารถนําไปบริโภคนอกบGานไดGสินคGา และ
บรรจุภัณฑ$สวยงามน.ารับประทาน มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด มีสินคGาใหม.ตาม เทศกาล
ต.าง ๆ มีความสะดวกสบายในการซื้อ มีความทันสมัยและเปOนกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร$ค มี ผลต.อการ
ตัดสินใจอยู.ในระดับมาก 
  3.2 ดGานความเช่ือและทัศนคติพบว.า เช่ือถือในตราสินคGาเช่ือถือในคุณภาพของ สินคGา มี
ผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด ค.านิยมทางสังคมยุคปcจจุบันเปOนอาหารว.างท่ี สามารถ
รับประทานไดGตลอด และปcจจัยมีส.วนผสมท่ีดีต.อสุขภาพ มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับ มาก 
  3.3 ดGานการเรียนรูGพบว.า วันผลิตและวันหมดอายุระบุอย.างชัดเจน หากรับประทาน มาก
เกินไปจะทํา ใหGอGวนไดG มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุด สินคGาท่ีมีความหวานมากทํา ใหG
นํ้าตาลในเลือดสูง สินคGาหลากหลายตรงตามความตGองการของผูGบริโภค และการเพ่ิมสินคGาใหม. ตาม
วัตถุดิบในแต.ละฤดูกาล มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมาก 
  3.4 ดGานการรับรูGพบว.า กลิ่นหอมของเคกมะพรGาวนํ้าหอม มีความสะอาดของเคกมะพรGาว 
ความสดใหม. รสชาติและความมีช่ือเสียง มีผลต.อการตัดสินใจอยู.ใน ระดับมากท่ีสุดเช.นเดียวกัน 
 4. ผลการวิเคราะห$การตัดสินใจซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขานครชัยศรี จังหวัด 
นครปฐม 
  จากผลการวิจัย พบว.า ในภาพรวมมีผลต.อการตัดสินใจอยู.ในระดับมาก พิจารณาเปOน ราย
ปcจจัยเรียงลําดับจากค.าเฉลี่ยมากไปหานGอย ไดGแก. ภาพลักษณ$ตราสินคGา ระยะเวลาในการ รอคอย
บริการ พนักงานขายประจํารGาน ประเภทผลิตภัณฑ$เ และปริมาณเหมาะสมกับราคา มีผลต.อการ
ตัดสินใจอยู.ในระดับมากท่ีสุดเช.นเดียวกัน 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  5.1 ปcจจัยส.วนบุคคลต.างกันมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐานปนี สาขา 
นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม แตกต.างกันอย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
       5.1.1 เพศต.างกัน มีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม ไม.แตกต.างกัน 
   5.1.2 อายุต.างกัน มีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม แตกต.างกันอย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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   5.1.3 ระดับการศึกษาต.างกัน มีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี 
สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต.างกันอย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5.1.4 สถานภาพสมรสต.างกัน มีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี 
สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต.างกันอย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5.1.5 อาชีพต.างกัน มีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต.างกันอย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5.1.6 รายไดGเฉลี่ยต.อเดือนต.างกัน มีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม 
รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต.างกันอย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  5.2 ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม 
รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
    5.2.1 ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาว
นํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5.2.2 ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาว
นํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในดGานประเภทภาพลักษณ$ตราสินคGาอย.างงมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5.2.3 ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาว
นํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในดGานพนักงานขายประจํารGานมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5.2.4 ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาว
นํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในดGานระยะเวลาในการรอคอยบริการอย.างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5.2.5 ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาว
นํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในดGานปริมาณเหมาะสมกับราคาอย.างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  5.3 ปcจจัยดGานวิทยามีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5.3.1 ปcจจัยดGานจิตวิทยา มีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม 
รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในดGานประเภทผลิตภัณฑ$อย.างมีระดับสําคัญทางสถิติ 0.05 
   5.3.2 ปcจจัยดGานจิตวิทยา มีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม 
รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในดGานภาพลักษณ$ตราสินคGามีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
   5.3.3 ปcจจัยดGานจิตวิทยา มีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม 
รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในดGานพนักงานขายประจําอย.างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
375 

 

  5.3.4 ปcจจัยดGานจิตวิทยา มีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี 
สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในดGานระยะเวลาในการรอคอยบริการอย.างมีระดับนัยสําคัญทง
สถิติ 0.05 
  5.3.5 ปcจจัยดGานจิตวิทยา มีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี 
สาขา นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในดGานปริมาณเหมาะสมกับราคาอย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง ปcจจัยท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นคร
ชัยศรี จังหวัด นครปฐม เปOนไปตามวัตถุประสงค$ในการวิจัยท่ีต้ังไวG ซึ่งสามารถอภิปรายผล ไดGดังน้ี 
 1. ปcจจัยส.วนบุคคลต.างกัน ไดGแก. อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ รายไดG
เฉลี่ยต.อเดือน มีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม  
ในดGานประเภท ผลิตภัณฑ$เ ภาพลักษณ$ตราสินคGาเบเกอร่ี พนักงานขายประจํารGาน ระยะเวลาในการ
รอคอยบริการ และปริมาณเหมาะสมกับราคา แตกต.างกันอย.างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคลGองกับงานวิจัยของ วิวิศน$ ใจตาบ (2557) ผลการวิจัย พบว.า ปcจจัยดGานเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดGส.วนบุคคลต.อเดือน มีความสัมพันธ$กันในเชิงบวกอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
และมีผลต.อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีของผูGบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.01 เม่ือพิจารณารายปcจจัย พบว.า ปcจจัยดGานคุณภาพการบริการมีผลต.อการตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือปcจจัยดGานส.วนประสมทางการตลาด และปcจจัยดGานภาพลักษณ$ตรา สินคGามีผลต.อ
การตัดสินใจซื้อเบเกอร่ีมากในลา ดับสุดทGาย 
 2. ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาด ไดGแก. ดGานผลิตภัณฑ$ ดGานราคา ดGานช.องทางการจัด 
จําหน.าย ดGานส.งเสริมทางการขาย ดGานบุคลากร ดGานลักษณะทางกายภาพ และดGานกระบวนการ 
ใหGบริการมีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขานครชัยศรี จังหวัด 
นครปฐม ในดGานประเภท ผลิตภัณฑ$เบเกอร่ี ภาพลักษณ$ตราสินคGาเบเกอร่ี พนักงานขายประจํา 
ระยะเวลาในการรอคอยบริการ และปริมาณเบเกอร่ีเหมาะสมกับราคา อย.างมีระดับนัยสําคัญ 0.05 
แสดงใหGเห็นว.าปcจจัย ส.วนประสมการตลาดมีความสําคัญในการเลือกซื้อสินคGาซึ่งสอดคลGองกับแนวคิด
ในเร่ืองส.วน ประสมการตลาดท่ี (Kotler, 1997) กล.าวไวGว.าปcจจัยส.วนผสมทางการตลาด 7Ps น้ันมี
ความสําคัญ ทางการตลาดเพราะเปOนการรวมการตัดสินใจทางการตลาดท้ังหมดเพ่ือนํามาใชGในการ
ดําเนินงานเพ่ือใหGธุรกิจสอดคลGองกับความตGองการของตลาดเป�าหมายและยังสอดคลGองกับงานวิจัย
ของวัฒนพร เฉลิมลาภอัศดร (2556) ผลการวิจัยพบว.า จากผลการทดสอบความสัมพันธ$ระหว.างการ
รับรูG ส.วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ$เบเกอร่ีอบสด “ยูริ” โดยใชGสัม
ประสิทธิสหสัมพันธ$แบบเพียร$สันไคสแควร$น้ัน พบว.า ระดับการรับรูGส.วนประสมทางการตลาดไดGแก. 
ปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ ปcจจัยดGานช.องทางการจัดจําหน.าย ปcจจัยดGานการส.งเสริมการขาย มีความสําคัญ
เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ$เบเกอร่ีอบสดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 3. ปcจจัยดGานจิตวิทยา ไดGแก. ดGานการจูงใจ ดGานความเช่ือและทัศนคติ ดGานการเรียนรูG และ
ดGานการรับรูGมีความสัมพันธ$กับการเลือกซื้อเคGกมะพรGาวนํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด 
นครปฐม ในดGานประเภทผลิตภัณฑ$ ภาพลักษณ$ตราสินคGา พนักงานขายประจํารGาน ระยะเวลาในการ
รอคอยบริการ และปริมาณเหมาะสมกับราคาอย.างมีระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลGอง กับทฤษฎี S-R 
Theory หรือโมเดลพฤติกรรมผูGบริโภค (Kotler, 2003) ซึ่งเปOนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ท่ีทําใหGเกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ$โดยมีสิ่งกระตุGน (s) และตGองข้ึนอยู.กับความรูGสึกนึกคิดของผูGซื้อท่ีไดGรับอิทธิพล
จากลักษณะของผูGซื้อประกอบดGวย ปcจจัยดGานวัฒนธรรม ดGานสังคมส.วนบุคคล และดGานจิตวิทยาและ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูGซื้อประกอบดGวยการรับรูGปcญหา การคGนหาขGอมูลการประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ และการซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อโดยมีผลต.อการตอบสนองผูGซื้อ (R) หรือ
การตัดสินใจซื้อของผูGบริโภคหรือผูGซื้อในประเด็นท่ีเก่ียวขGองกับพฤติกรรมต.าง ๆ ดังน้ีการเลือกตรา
ผลิตภัณฑ$การเลือกตราสินคGาการเลือกผูGขายการเลือกเวลาในการ ซื้อและการเลือกปริมาณการซื้อ 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัย พบว.า ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาว
นํ้าหอม รGานฐาปนี สาขา นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม กลุ.มผูGบริโภคใหGคะแนนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 
ไดGแก. ปcจจัย ดGานผลิตภัณฑ$ ดGานบุคลากร และดGานกระบวนการใหGบริการ ดังน้ัน ผูGประกอบการควร
พัฒนาความ หลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑ$ ปรับปรุงผลิตภัณฑ$ท่ีมีอยู.เดิมใหGตอบสนองความ 
ตGองการและดึงดูดความสนใจของผูGบริโภค หรือการทําสินคGาบรรจุแพ็คโดยปรับราคาใหGถูกลงกว.า ซื้อ
เปOนช้ินรวมถึงจัดใหGมีการฝQกอบรมพนักงานในการพัฒนาคุณภาพการใหGบริการเพ่ือใหGลูกคGา เกิดความ
ประทับใจและกลับมาใชGบริการอีกคร้ังรวมถึงการใหGความรูGกับพนักงานในเร่ืองของ ผลิตภัณฑ$เพ่ือ
สามารถอธิบายผูGบริโภคเปOนการจูงใจใหGเกิดการซื้อสินคGาไดG 
 2. ควรทํา การศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนในเชิงคุณภาพท่ีอาจส.งผลต.อการเลือกซื้อเคGกมะพรGาว
นํ้าหอม เพ่ือนําขGอมูลมาปรับใชGเปOนนโยบายเชิงรุกต.อคู.แข.ง ตอบสนองความตGองการและค.านิยมของ 
ผูGบริโภคสามารถนําขGอมูลมาพัฒนากลยุทธ$ในการสรGางความแตกต.างกับคู.แข.งต.อไป 
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ปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการพัฒนาหลักสูตรคอมพวิเตอร�ธุรกิจ 
ในมหาวิทยาลัยเอกชนตามสมรรถนะทางวิชาชีพ 

Factors Influencing Curriculum Development in Professional 
Competency for Business Computer of Private University 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนตามสมรรถนะทางวิชาชีพ ประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร$ธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเลือกกลุ.มตัวอย.าง
แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 450 ราย ไดGรับแบบสอบถามท่ีตอบสมบูรณ$กลับคืนมา จํานวน 331 ราย 
การทดสอบค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรทํานายกับสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$มีค.า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$อยู.ระหว.าง 0.082 - 0.911 โดยท่ีตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ$เชิงบวก และมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเวGนตัวแปรความถนัดดGานภาวะผูGนํา 1 ตัวแปร ท่ีไม.มีนัยสําคัญทาง
สถิติ และไม.มีความสัมพันธ$กับตัวแปรเกณฑ$ ซึ่งเม่ือพิจารณาความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรพบว.าตัว
แปรท่ีไม.มีความสัมพันธ$กับความถนัดดGานภาวะผูGนํา คือตัวแปรทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ ทักษะการ
ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ วามรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ และ
ความรูGเก่ียวกับหมวดวิชาความรูGท่ัวไปน้ัน ไม.มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 และสุดทGาย
การวิเคราะห$การถดถอยพหุคูณ พบว.า ตัวแปรทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ ความรูGเก่ียวกับการเขียน
โปรแกรม การเรียนรูG ความถนัดดGานภาวะผูGนํา ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ ความถนัดดGานการ
จัดการกับสถานการณ$ ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ นิสัยส.วนตัว ความถนัดดGานการ
ปฏิบัติงาน ความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ และทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร$ เขGาในสมการทํานายอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสามารอธิบายความผันแปรสมรรถนะ
วิชาชีพโดยภาพรวมไดG (Adj. R2 = 0.878) ตามลําดับ 
คําสําคญั: การพัฒนาหลักสตูร, สมรรถนะทางวิชาชีพ, คอมพิวเตอร$ธุรกิจ 

 

Abstract 
The objective of this research was to examine factors influencing curriculum 

development in professional competency for Business Computer of private university. 
Population of this research was academic personnel, non-academic personnel of Business 
Computer in Bangkok area. Researcher uses purposive sampling method to collect 
450 samplings and they reply only 331. The analysis result of correlation coefficient 
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between predictive variables and professional competency was between 0.082 and 
0.911 which all variables had a significant positive relationship except Leadership 
aptitude shown no significant relationship. When we focused on the relationship among 
the variables, we found that the variables about Computer usage skill, Computer 
maintenance skill, Computer system knowledge, Management knowledge, and General 
education were no significant relationship with Leadership aptitude. Finally, we studied 
about multiple regression analysis and found that Computer usage skill, Computer 
programming knowledge, Mastering, Leadership aptitude, Management knowledge, 
Situation management aptitude, Computer maintenance skill, Personal, Operation 
aptitude, Computer system knowledge, and Computer system analysis and design 
aptitude were put into predictive equation with statistical significance which can 
explain the overall professional competency variation (Adj. R2 = 0.878) respectively. 
Keywords: Curriculum development, Competency, Business computer 
 
บทนํา 

ระบบเศรษฐกิจในปcจจุบันท่ีองค$กรธุรกิจต.าง ๆ มีการขับเคลื่อนองค$กรโดยเนGนการใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร$กันมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข.งขันกับคู.แข.งทางการ
คGาไดGอย.างมีประสิทธิภาพ มีผลทําใหGองค$กรจําเปOนจะตGองมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีท้ังความรูGความสามารถ 
ทางดGานคอมพิวเตอร$ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาทํางาน นอกเหนือจากน้ัน หากบุคลากรท่ีคัดเลือกเขGา
มามีความเขGาใจในระบบงานธุรกิจดGวยแลGวน้ัน ก็จะส.งผลดีใหGกับองค$กรมากย่ิงข้ึน ซึ่งหากมองยGอนกลับ
มาท่ีระบบการศึกษา ก็จะพบว.าหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจน้ันถือไดGว.าเปOนหลักสูตรท่ีตอบสนองความ
ตGองการแก.องค$กรธุรกิจท้ังทางดGานความรูGทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรูGทางดGานการบริหารธุรกิจ  
 หลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจ เปOนหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการระหว.างศาสตร$ทางคอมพิวเตอร$และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับศาสตร$ทางดGานการบริหารธุรกิจ ซึ่งถือไดGว.าเปOนศาสตร$ท่ีตอบสนองความ
ตGองการขององค$กรธุรกิจในปcจจุบันเปOนอย.างมาก เน่ืองจากผูGสําเร็จการศึกษาจะมีความรูGท้ังทางดGาน
เทคโนโลยีสานสนเทศ และความรูGทางดGานการบริหารธุรกิจ อีกท้ังยังมีความสามารถในการประยุกต$ใชG
ความรูGท้ังสองศาสตร$ในการแกGไขปcญหาในทางธุรกิจ สามารถตอบสนองความตGองการขององค$กรไดG ซึ่ง
เปOนไปตามสมรรถนะทางวิชาชีพคอมพิวเตอร$ธุรกิจ นอกจากผูG ท่ีสําเร็จการศึกษาจะมีความรูG 
ความสามารถ และการประยุกต$ใชGความรูGกับงานจริงไดGแลGวน้ัน ยังควรจะมีคุณลักษณะท่ีเปOนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในดGานผลลัพธ$ผูGเรียน โดยส.วนแรกมุ.งเนGนใหGบุคคลมีความรูGความสามารถ และ
ความรูGดGานต.าง ๆ ในการสรGางสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีทักษะการเรียนรูGตลอดชีวิตโดยเปOนผูGมีคุณธรรม ความเพียร มุ.งม่ัน มานะ บากบ่ัน และยึด
ม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ ส.วนท่ีสองเปOนบุคคลท่ีเปOนผูGร.วมสรGางสรรค$นวัตกรรมมีทักษะแห.งศตวรรษท่ี 21 
มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร$ต.าง ๆ เพ่ือพัฒนา หรือแกGไขปcญหาสังคม มีคุณลักษณะความ
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เปOนผูGประกอบการรูGเท.าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และของโลก สามารถสรGางโอกาส และเพ่ิมมูลค.า
ใหGกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ และส.วนท่ีสามเนGนใหGผูGเรียนเปOนพลเมืองท่ีเขGมแข็ง มีความกลGา
หาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตGองรูGคุณค.าและรักษ$ความเปOนไทย ร.วมมือรวมพลังเพ่ือสรGางสรรค$
การพัฒนา และเสริมสรGางสันติสุขอย.างย่ังยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก อีก
ท้ังมาตรฐานท่ีเก่ียวขGองกับการบริหารจัดการ โดยใหGความสําคัญในการกําหนดใหGสถาบันอุดมศึกษามี
หลักสูตร และการจัดการเรียนรูGท่ีเนGนการพัฒนาผูGเรียนแบบบูรณาการเพ่ือใหGมีคุณลักษณะอันพึงประสงค$ 
ตอบสนองยุทธศาสตร$ชาติ และความตGองการท่ีหลากหลายของประเทศน้ัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2561) 
 ดังน้ันเพ่ือใหGหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจเปOนไปตามความตGองการของตลาดแรงงาน และ
สมรรถนะวิชาชีพ ผูG วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร$ธุรกิจท่ีมีการเป}ดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือใชGเปOนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหG
สอดคลGองกับความตGองการของตลาดแรงงาน อีกท้ังยังเปOนแนวทางในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย$ผูGสอน และบุคลากรสายสนับสนุน ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร$ธุรกิจ เพ่ือท่ีจะสามารถทําใหG
หลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจท่ีมีการนําปcจจัยดังกล.าวไปเปOนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสามารถท่ีจะ
ผลิตบัณฑิตท่ีตรงความตGองการของตลาดแรงงาน และสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ธุรกิจต.อไป 
 

วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจในมหาวิทยาลัยเอกชน
ตามสมรรถนะทางวิชาชีพ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนา
หลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจใน

มหาวิทยาลัยเอกชนตาม 
สมรรถนะทางวิชาชีพ 

สมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ธุรกิจ 
1. ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ 
2. ทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ 
3. ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ 
4. ความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ 
5. ความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม 
6. ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
7. ความรูGเก่ียวกับหมวดวิชาความรูGท่ัวไป 
8. นิสัยส.วนตัว 
9. การเรียนรูG 
10. ทัศนคติต.อองค$กรและเพ่ือนร.วมงาน 
11. ความถนัดดGานการปฏิบัติงาน 
12. ความถนัดดGานภาวะผูGนํา 
13. ความถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$ 

ตัวแปรตGน 

ตัวแปรตาม 
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การดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีมีตัวแปรท่ีใชGในการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของผูGสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร$ธุรกิจ ไดGออกแบบการวิจัยโดยใชGวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) 
ประกอบ ดGวย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจในมหาวิทยาลัย
เอกชนตามสมรรถนะทางวิชาชีพในลักษณะของระดับความสําคัญของปcจจัยตามสมรรถนะวิชาชีพ 
สมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ธุรกิจ ประกอบดGวย 1. ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ 2. ทักษะการ
วิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ 3. ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$  4. ความรูG
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ 5. ความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม 6. ความรูGเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ และ 7. ความรูGเก่ียวกับหมวดวิชาความรูGท่ัวไป  8. นิสัยส.วนตัว 9. การเรียนรูG 10. ทัศนคติต.อ
องค$กรและเพ่ือนร.วมงาน 11.ความถนัดดGานการปฏิบัติงาน 12.ความถนัดดGานภาวะผูGนํา และ13. 
ความถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$  

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร$ธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเลือกเฉพาะเจาะจงในเขตพ้ืนท่ีท่ีผูGวิจัยเขGาถึง
ขGอมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงค$ของงานวิจัย ผูGวิจัยใชGสูตรของยามาเน.  (Yamane, 1973: 22 อGางถึงใน 
กิตติพงศ$ พูลชอบ, 2556) ในการคํานวณหาขนาดของกลุ.มตัวอย.างท่ีนGอยท่ีสุดท่ียอมรับไดGและมาก
เพียงพอท่ีจะเปOนตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษา ในการนําจํานวนท่ีคํานวณไดGมาปรับตามจํานวน
ตัวแปรท่ีเลือกศึกษา และใหGเหมาะกับความตGองการข้ันตํ่าของเทคนิคทางสถิติอGางอิงท่ีใชGตอบ
วัตถุประสงค$ของการวิจัย ผูGวิจัยทําการสุ.มตัวอย.างอย.างง.าย จํานวน 450 ราย ตามสูตร n = N / 
1+Ne2 เม่ือแทนค.าจะไดG n = 450 / (1+450(0.052))  ดังน้ัน จํานวนตัวอย.างในการวิจัยคร้ังน้ี 
เท.ากับ 236.68 หรือประมาณ 237 ราย ในการศึกษาคร้ังน้ีใชGวิธีการเก็บรวบรวมขGอมูลโดยการใชG
แบบสอบถามซึ่งการส.งกลับคืนมาอาจจะมีโอกาสไดGรับกลับคืนไม.ครบตามจํานวนตัวอย.างท่ีผูGวิจัย
กําหนดไวG ผูGวิจัยตGองการเพ่ิมอัตราตอบกลับคืนมาใหGสูงข้ึน ผูGวิจัยจึงทําการประมาณอัตราการไม.
ส.งกลับคืนไวGท่ีรGอยละ 10 (Poonchob, K., 2007) หรือเท.ากับ 24 ราย นํามารวมกับขนาดตัวอย.าง
อีก 237 ราย ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดGจํานวนตัวอย.างท้ังหมด จํานวน 261 ราย ท้ังน้ีไดGรับ
แบบสอบถามท่ีตอบสมบูรณ$กลับคืนมา จํานวน 331 ราย คิดเปOนรGอยละ 73.56  

ผูG วิจัยทําการประมวลผลขGอมูลโดยใชGโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 
Version 16 ในการวิเคราะห$ นําเสนอ และการสรุปผลการวิจัย ประกอบดGวย การวิเคราะห$
ความสัมพันธ$ดGวยค.าสัมประสิทธ์ิสหพันธ$ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลGองระหว.างปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร$ธุรกิจในมหาวิทยาลัยเอกชนตามสมรรถนะทางวิชาชีพ และการวิเคราะห$การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธีการคัดเลือกตัวแปรเขGาสู.สมการโดยวิธี Stepwise เพ่ือ
ประเมินและทํานายความสามารถของการนําไปใชGตามระดับความสําคัญของตัวแปร  สําหรับการ
ประเมินคุณภาพและความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามแต.ละตอน และท้ังฉบับในแต.ละขGอ
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คําถามน้ันมีความสัมพันธ$กันหรือไม. โดยการวิเคราะห$ค.าดัชนีความสอดคลGอง (Index of Item-
Object Congruence : IOC) เท.ากับ 0.93 และเม่ือนําแบบสอบถามท่ีสรGางข้ึนไปใชGทดลอง (Try 
out) กับตัวแทนท่ีมีลักษณะใกลGเคียงกับกลุ.มตัวอย.างท่ีศึกษาในงานวิจัย จํานวน 30 ท.าน เพ่ือ
ประเมินคุณภาพเคร่ืองแบบวัดในแต.ละตอนและท้ังฉบับ จากน้ันนําแบบสอบถามไปเก็บขGอมูล 
รวบรวมขGอมูล และวิเคราะห$ขGอมูลเพ่ือสรุปผลการวิจัยต.อไป  ผูGวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดGมาใหG
คะแนนและนํามาหาค.าความเช่ือม่ันดGวยวิธีการหาค.าคงท่ีภายในดGวยวิธีการหาค.าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ$อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Correlation Coefficient) เพ่ือประเมิน
คุณภาพของเคร่ืองมือในการทําวิจัยท้ังฉบับ มีค.าความเช่ือม่ันเท.ากับ 0.961 แต.ละขGอคําถามมีค.า
ความเช่ือม่ันตามเกณฑ$ อยู.ระหว.าง 0.605–0.923  โดยตัดคําถามจาก 39 ขGอ เหลือ 24 ขGอท่ีมี
คุณสมบัติสามารถนําไปวิเคราะห$ประกอบดGวย 13 ตัวแปรใชGเกณฑ$ค.าความเช่ือม่ันโดยค.าความเช่ือม่ัน
ท่ียอมรับไดGเท.ากับ .60 ของการ$ซาลี (Ghazali, 2008: 165) และไดGนําเฉพาะขGอคําถามท่ีมีค.ามากกว.า
เกณฑ$ไปวิเคราะห$ต.อเพ่ือตอบวัตถุประสงค$งานวิจัย  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปOนการศึกษาถึงปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจใน
มหาวิทยาลัยเอกชนตามสมรรถนะทางวิชาชีพ ผูGวิจัยไดGใชGการวิเคราะห$การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือสํารวจตัวแปรทํานายว.าตัวแปรใดบGางท่ีมีอิทธิพลต.อตัวแปรเกณฑ$ และ
เพ่ือตรวจสอบความสอดคลGองระหว.างปcจจัย เพ่ือใหGเปOนไปตามวัตถุประสงค$การวิจัยและทดสอบ
สมมติฐานในการควบคุมการวิเคราะห$จึงไดGทําการทดสอบขGอมูลของตัวแปรท่ีมีการสุ.มมาจากประชา
การ พบว.าตัวแปรทุกตัวมีแจกแจงปกติจากการทดสอบความสัมพันธ$เชิงเสGนตรง (Linear Relation) 
ระหว.างตัวแปรทํานายและตัวแปรเกณฑ$ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และ .01 ผูGวิจัยไดGกําหนดสัญลักษณ$ท่ี
ใชGในการวิจัยดังน้ี 
 DEL   หมายถึง สมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ธุรกิจ 

Skill1  หมายถึง ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$  
Skill2  หมายถึง ทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ 
Skill3  หมายถึง ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ 
Know1  หมายถึง ความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$  
Know2  หมายถึง ความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม 
Know3  หมายถึง ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
Know4  หมายถึง ความรูGเก่ียวกับหมวดวิชาความรูGทั่วไป   
Per1  หมายถึง นิสัยส.วนตัว 
Per2  หมายถึง การเรียนรูG  
Per3  หมายถึง ทัศนคติต.อองค$กรและเพ่ือนร.วมงาน 
Ap1  หมายถึง ความถนัดดGานการปฏิบัติงาน  
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Ap2  หมายถึง ความถนัดดGานภาวะผูGนํา  
Ap3  หมายถึง ความถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$ 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค.าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรทํานายกับสมรรถนะทางวิชาชีพ 
 
ตัวแปรพยากรณ$ 

  S.D. Skill1 Skill2 Skill3 Know1 Know2 Know3 Know4 Per1 Per2 Per3 Ap1 Ap2 Ap3 

Skill1 4.31 .622 1             
Skill2 3.92 .812 .763** 1            
Skill3 3.94 .772 .747** .643** 1           

\Know1 4.09 .691 .622** .485** .656** 1          
Know2 3.87 .754 .445** .361** .324** .346** 1         
Know3 4.03 .770 .715** .653** .558** .651** .653** 1        
Know4 3.67 .647 .690** .537** .538** .662** .445** .813** 1       
Per1 3.84 .718 .353** .427** .268** .410** .517** .591** .601** 1      
Per2 3.65 .776 .548** .508** .322** .382** .366** .555** .574** .572** 1     
Per3 3.60 .903 .673** .503** .569** .624** .490** .673** .667** .503** .666** 1    
Ap1 4.07 .924 .608** .491** .486** .579** .486** .556** .558** .457** .592** .742** 1   
Ap2 4.03 .926 -.086 -.113* -.085 .061 .159** -.093 .002 .353** .292** .194** .371** 1  
Ap3 3.93 .846 .600** .414** .571** .636** .453** .574** .562** .455** .523** .904** .697** .217** 1 
DEL 3.91 .868 .911** .723** .675** .662** .700** .850** .752** .577** .681** .817** .713** .082 .741** 

** p < .01 * p < .05 
DEL=สมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ธุรกิจ Skill1=ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ Skill2=ทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ Skill3=ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$  Know1=ความรูG
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$  Know2=ความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม Know3=ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ Know4=ความรูGเก่ียวกับหมวดวิชาความรูGท่ัวไป   Per1=นิสัยส.วนตัว  
Per2=การเรียนรูG Per3=ทัศนคติต.อองค$กรและเพ่ือนร.วมงาน  Ap1=ความถนัดดGานการปฏิบัติงาน  Ap2=ความถนัดดGานภาวะผูGนํา Ap3=ความถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$ 

 
 ผูGวิจัยใชGเกณฑ$ของ Devis's criteria ในการอธิบายความสัมพันธ$ดังกล.าวขGางตGน (Devis's, 
1971 cited in Poolchob, 2007) ค.าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรอยู.ระหว.าง 0.01 - 0.09 
หมายถึงตัวแปรทํานายไม.มีความสัมพันธ$กับตัวแปรเกณฑ$ ค.าตัวแปรอยู.ระหว.าง 0.10 - 0.29 
หมายถึงความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ$อยู.ในระดับตํ่า ค.าตัวแปรอยู.ระหว.าง 
0.30 - 0.49 หมายถึงความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ$อยู.ในระดับปานกลาง 
ค.าตัวแปรอยู.ระหว.าง 0.50 - 0.69 หมายถึงความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ$อยู.ใน
ระดับสูง  และถGาหากค.าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$ต้ังแต. 0.70 ข้ึนไป แสดงว.าความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปร
ทํานายกับตัวแปรเกณฑ$อยู.ในระดับสูงมาก   

ผลการวิเคราะห$จากตารางที่ 1 พบว.า ค.าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรทํานาย
กับสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$มีค.าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$อยู.ระหว.าง 0.082 - 0.911 โดยท่ีตัวแปร
ท้ังหมดมีความสัมพันธ$เชิงบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวGนตัวแปรความถนัดดGานภาวะ
ผูGนํา 1 ตัวแปร ท่ีไม.มีนัยสําคัญทางสถิติและไม.มีความสัมพันธ$กับตัวแปรเกณฑ$ และเม่ือพิจารณา
ความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรพบว.าตัวแปรท่ีไม.มีความสัมพันธ$กับความถนัดดGานภาวะผูGนํา คือตัวแปร
ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ ตัวแปรความรูGเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร$ ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ และความรูGเก่ียวกับหมวดวิชาความรูGท่ัวไปน้ันไม.มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05  เม่ือพิจารณาค.าความสัมพันธ$ของตัวแปรทํานายกับ
สมรรถนะทางวิชาชีพคอมพิวเตอร$ธุรกิจเพ่ืออธิบายระดับของความสัมพันธ$ว.าอยู.ในระดับใดตามเกณฑ$
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ของ Devis's, 1971 พบว.า มีตัวแปรความถนัดดGานภาวะผูGนํา ค.าเท.ากับ .082 เปOนตัวแปรทํานายไม.มี
ความสัมพันธ$กับตัวแปรเกณฑ$ และไม.มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ.05 ซึ่งตัวแปรมี
ความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ$อยู.ในระดับสูง คือ ตัวแปรนิสัยส.วนตัว ความรูG
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ และตัวแปรการเรียนรูG มีค.า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$เท.ากับ .577 .662 .675 และ681 ตามลําดับ ตัวแปรมีความสัมพันธ$ระหว.างตัว
แปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ$อยู.ในระดับสูงมาก คือตัวแปรความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม ความ
ถนัดดGานการปฏิบัติงาน ทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ ความถนัดดGานการ
จัดการกับสถานการณ$ ความรูGเก่ียวกับหมวดวิชาความรูGท่ัวไป ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ และ
ตัวแปรทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ มีค.าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$อยู.ระหว.าง .700 - .911 ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะห$ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจในมหาวิทยาลัย
เอกชนตามสมรรถนะทางวิชาชีพ โดยสถิติการวิเคราะห$ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผูGวิจัย
สรGางสมการทํานายสมรรถนะทางวิชาชีพคอมพิวเตอร$ธุรกิจเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและบอกถึงระดับ
ความสําคัญของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต.อตัวแปรเกณฑ$ โดยนําตัวแปรอิสระเขGาสมการ ประกอบดGวย ทักษะ
การใชGคอมพิวเตอร$ ทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ ทักษะการดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอร$ ความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ ความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม ความรูGเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ ความรูGเก่ียวกับหมวดวิชาความรูGท่ัวไป นิสัยส.วนตัว การเรียนรูG ทัศนคติต.อองค$กร
และเพ่ือนร.วมงาน ความถนัดดGานการปฏิบัติงาน  ความถนัดดGานภาวะผูGนํา และความถนัดดGานการ
จัดการกับสถานการณ$ มาสรGางสมการทํานาย ดGวยเทคนิคการวิเคราะห$ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression) โดยวิธีการคัดเลือกตัวแปรเขGาสู.สมการโดยวิธี Enter สําหรับการวิเคราะห$การถดถอย
พหุคูณในการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรท่ีสามารถทํานายคะแนนของระดับความสําคัญของ
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจตามสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ไดG 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห$ถดถอยพหุคูณสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ภาพรวม 
 

ตัวแปร 
แบบจําลองท่ี 1 

b SE β t-test 

ค�าคงท่ี .868** .101  9.779 
 ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ (Skill1) .182** .025 .232 7.399 
 ความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม (Know2) .204** .056 .350 8.201 
 การเรียนรูG (Per2) .102** .049 .201 6.401 
 ความถนัดดGานภาวะผูGนํา (Ap2) .111** .054 .230 6.955 
 ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ (Know3) .119** .065 .221 6.989 
 ความถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$ (Ap3) .189** .063 .301 7.203 
 ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ (Skill3) .168** .034 .296 7.001 
 นิสัยส.วนตัว (Per1) -.155** .016 -.304 -8.787 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห$ถดถอยพหุคูณสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ภาพรวม (ต.อ) 
 

ตัวแปร 
แบบจําลองท่ี 1 

b SE β t-test 

 ความถนัดดGานการปฏิบัติงาน (Ap1) .199** 0.55 .321 8.002 
 ความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ (Know1) .252** .047 .387 9.891 
 ทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ 

(Skill2) .218** .087 .366 8.771 
      

 R2 .830    
 Adj R2 .878    
 SEE .2437    
 R2 Change .014    
 F Change 6.185    
 Sig. F Change .000    
 N 331    

** p < .01 * p < .05 

 
จากตารางท่ี 2 ผูGวิจัยนําชุดตัวแปร ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ ทักษะการวิเคราะห$และ

ออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ ความรูGเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร$ ความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ ความรูGเก่ียวกับ
หมวดวิชาความรูGท่ัวไป นิสัยส.วนตัว การเรียนรูG ทัศนคติต.อองค$กรและเพ่ือนร.วมงาน ความถนัดดGาน
การปฏิบัติงาน ความถนัดดGานภาวะผูGนํา และความถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$ ท้ังหมด 13 
ตัวแปร นําเขGาวิเคราะห$ถดถอยพหุคูณวิเคราะห$ถดถอยพหุคูณสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ภาพรวม 
พบว.า  

แบบจําลองท่ี 1 ตัวแปรท่ีเขGาสมการทํานายมีประสิทธิภาพในการทํานายสมรรถนะวิชาชีพ
คอมพิวเตอร$ อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F Change = 6.185) และค.าสัมประสิทธ์ิการ
ทํานายท่ีปรับแลGว (Adjusted R2) เท.ากับ 0.878 หมายถึง ตัวแปรท่ีนําเขGาวิเคราะห$เปOนสมการ
ทํานายเปOนตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ ไดGรGอยละ 87.80 
โดยมีลําดับความสําคัญตัวแปรดังน้ี ตัวแปรลําดับแรกคือ ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ ตัวแปรลําดับท่ี 2 
คือ ความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม ตัวแปรลําดับท่ี 3 คือ การเรียนรูG ตัวแปรลําดับท่ี 4 คือ  ความ
ถนัดดGานภาวะผูGนํา ตัวแปรท่ี 5 คือ  ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ ตัวแปรท่ี 6 คือ ความถนัดดGาน
การจัดการกับสถานการณ$ ตัวแปรท่ี 7 คือ  ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ ตัวแปรท่ี 8 คือ 
นิสัยส.วนตัว ตัวแปรท่ี 9 คือ ความถนัดดGานการปฏิบัติงาน ตัวแปรท่ี 10 คือ ความรูGเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร$ และตัวแปรสุดทGายคือ ทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ ท่ีระดับ
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นัยสําคัญ .01 ผลจากการวิเคราะห$สามารถสรGางสมการทํานายเพ่ืออธิบายสมรรถนะวิชาชีพ
คอมพิวเตอร$ภาพรวมไดGดังน้ี 

DEL  
(สมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$) 

= .868 + .182 ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ + .204 ความรูGเก่ียวกับ
การเขียนโปรแกรม + .102 การเรียนรูG + .111 ความถนัดดGานภาวะ
ผูGนํา + .119 ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ + .189 ความถนัด
ดGานการจัดการกับสถานการณ$ + .168 ทักษะการดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอร$ - .155 นิสัยส.วนตัว + .199 ความถนัดดGานการ
ปฏิบัติงาน + .252 ความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ + .218 
ทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ 
 

 จากแบบจําลองท่ี 1 ไดGสมการทํานายในของรูปคะแนนดิบของสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$
ภาพรวมท่ีทํานายปcจจัยท่ีส.งผลต.อการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจ สามารถอธิบายไดGว.า ถGาการ
พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหGความสําคัญกับทักษะการใชGคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทํา
ใหGมีสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน .182 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการ
ท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี ถGาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหGความสําคัญกับความรูGเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหGมีสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน .204 คะแนน โดย
ควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี ถGาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหG
ความสําคัญกับการเรียนรูGของผูGเรียนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหGมีสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน 
.102 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี ถGาการพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหGความสําคัญกับความถนัดดGานภาวะผูGนําเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหGมีสมรรถนะ
วิชาชีพคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน .111 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี 
ถGาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหGความสําคัญกับความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน 1 
คะแนน จะทําใหGมีสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน .119 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ 
ในสมการท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี ถGาการพัฒนาหลักสตูรคอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหGความสําคัญกับความถนัดดGาน
การจัดการกับสถานการณ$เพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหGมีสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน .189 
คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี ถGาการพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหGความสําคัญกับทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหG
มีสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน .168 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมด
เปOนค.าคงท่ี ถGาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหGความสําคัญกับนิสัยส.วนตัวของผูGเรียนเพ่ิมข้ึน 
1 คะแนน จะทําใหGมีสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ลดลง .155 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ 
ในสมการท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี ถGาการพัฒนาหลักสตูรคอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหGความสําคัญกับความถนัดดGาน
การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหGมีสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน .199 คะแนน โดย
ควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี  ถGาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหG
ความสําคัญกับความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหGมีสมรรถนะวิชาชีพ
คอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน .252 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี ถGาการ
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พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจมีใหGความสําคัญกับทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหGมีสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$เพ่ิมข้ึน .218 คะแนน โดย
ควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเปOนค.าคงท่ี 

ส.วนการทดสอบความสัมพันธ$กันเองของตัวแปรทํานาย (Multicollinearity) โดยการ
ตรวจสอบ ค.า Tolerance ท่ีวิเคราะห$ไดGตGองมีค.าไม.ตํ่ากว.า 0.19 และค.า VIF Change ท่ีวิเคราะห$ไดG
ตGองไม.เกิน 5.30 เพราะจะส.งผลใหGค.าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ$เกินกว.า 0.90 (Hair et al., 1998: 174-
175 cited in Poonchob, 2007) ถGาการสัมพันธ$กันเองของตัวแปรทดสอบอยู.ในระดับสูง จะส.งใหG
เกิดผลการผันแปรของตัวแปรเกณฑ$ที่ขึ้นกับสภาวะความสัมพันธ$ของตัวแปรอิสระ จากการศึกษาน้ี
พบว.า ไม.เกิดปcญหาความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรอิสระดGวยกันและความสัมพันธ$กันเองของตัวแปรอิสระ
มีค.าไม.สูงจนเขGาลักษณะ Multicollinearity Problem ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบค.า Tolerance อยู.
ระหว.าง .242 - .497 และค.า VIF Change อยู.ระหว.าง 2.265 – 4.139 ซึ่งไม.เกินเกณฑ$ท่ีกําหนดและ
ไม.มีความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนจากการพยากรณ$ (Residuals mean = .000) ซึ่งเปOนไปตามขGอตกลง
เบ้ืองตGนในการวิเคราะห$การถดถอยพหุคูณ (Tabacknick and Fiedell, 2001: 110-130 และ 
Poonchob, 2007) 
 สรุปผลการวิเคราะห$ปcจจัยท่ี มีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจใน
มหาวิทยาลัยเอกชนตามสมรรถนะทางวิชาชีพภาพรวม จากการสรGางสมการทํานายขGางตGนเพ่ือประเมิน
ความสามารถของการในการนําไปใชGงานไดG เพื่ออธิบายตัวแปรที่ส.งผลต.อการพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร$ธุรกิจตามสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ จากการศึกษาผูGวิจัยนําชุดตัวแปรรวม
ทั้งหมด 13 ปcจจัย ไดGแก. ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ ทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร$ ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ ความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ ความรูG
เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ ความรูGเก่ียวกับหมวดวิชาความรูGท่ัวไป 
นิสัยส.วนตัว การเรียนรูG ทัศนคติต.อองค$กรและเพ่ือนร.วมงาน ความถนัดดGานการปฏิบัติงาน ความถนัด
ดGานภาวะผูGนํา และความถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$  เขGาวิเคราะห$ถดถอยพหุคูณโดยวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรเขGาสู.สมการโดยวิธี Stepwise ผลการวิเคราะห$แสดงใหGเห็นว.าในแบบจําลองท่ี 12 
ของตารางผลลัพธ$จากโปรแกรมท่ีใชGในการวิเคราะห$ มีตัวแปร ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ ความรูG
เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม การเรียนรูG ความถนัดดGานภาวะผูGนํา ความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
ความถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$ ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ นิสัยส.วนตัว ความ
ถนัดดGานการปฏิบัติงาน ความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ และทักษะการวิเคราะห$และออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร$ เขGาในสมการทํานายอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสามารอธิบายความผันแปร
สมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$โดยภาพรวมไดGรGอยละ 87.80 และกดตัวแปรความรูGเก่ียวกับหมวดวิชา
ความรูGทั่วไป และทัศนคติต.อองค$กรและเพ่ือนร.วมงาน  ออกจากสมการทํานายจํานวน 2 ตัวแปร 
  โดยมีลําดับความสําคัญของตัวแปรในสมการทํานายดGวยค.าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ

มาตรฐาน (Beta: β) ไดGดังน้ี ลําดับแรกคือ ตัวแปรความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ (β=.387) 

ลําดับท่ี 2 คือ ตัวแปรทักษะการวิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ (β=.366) ลําดับท่ี 3 คือ 
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ตัวแปรความรูGเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม (β=.350) ลําดับท่ี 4 คือ ตัวแปรความถนัดดGานการ

ปฏิบัติงาน (β=.321) ลําดับท่ี 5 คือ ตัวแปรความถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$ (β=.301) 

ลําดับท่ี 6 คือ ตัวแปรทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ (β= .296) ลําดับท่ี 7 คือ ตัวแปร

ทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ (β=.232) ลําดับท่ี 8 คือ ตัวแปรความถนัดดGานภาวะผูGนํา (β=.230) ลําดับ

ท่ี 9 คือ ตัวแปรความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ (β=.221) ลําดับท่ี 10 คือ ตัวแปรการเรียนรูG (β=.

201) และลําดับท่ี11 คือ ตัวแปรนิสัยส.วนตัว (β= -.304) ตามลําดับ  
 
อภิปรายผล  
 การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจตามสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$น้ันเกิดข้ึนจาก
หลายปcจจัยและสามารถใหGลําดับความสําคัญจากผลการวิเคราะห$โดยจัดกลุ.มของตัวแปรอยู.ในรูปของ
กลุ.มปcจจัยไดGดังน้ี ปcจจัยแรกคือสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ดGานความรูG ซึ่งการพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร$ธุรกิจจะตGองใหGความสําคัญกับความรูGเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร$ ความรูGเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรม และความรูGเก่ียวกับการบริหารจัดการ ปcจจัยท่ีสองคือสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$
ดGานทักษะ การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจจะตGองใหGความสําคัญกับการออกแบบช่ัวโมงการ
สอนปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการใชGคอมพิวเตอร$ ทักษะการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร$ และทักษะการ
วิเคราะห$และออกแบบระบบคอมพิวเตอร$ ปcจจัยท่ีสามคือสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ดGานลักษณะ
ส.วนบุคคล การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจจะตGองใหGความสําคัญกับผูGเรียนในเร่ืองของนิสัย
ส.วนตัวของผูGเรียน การเรียนรูGของผูGเรียน และปcจจัยท่ีสี่คือสมรรถนะวิชาชีพคอมพิวเตอร$ดGานความ
ถนัด การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจจะตGองใหGความสําคัญกับผูGเรียนใหGมีท้ังทักษะ ความรูGส.ง
ต.อต.อความถนัดในวิชาชีพในเร่ืองความถนัดดGานการปฏิบัติการ ความถนัดดGานภาวะผูGนํา และความ
ถนัดดGานการจัดการกับสถานการณ$ ซึ่งทุกตัวแปรท่ีเขGาสู.สมการทํานายน้ันมีนัยแห.งการใหGนํามาเปOน
ส.วนประกอบของการพัฒนา ปรังปรุง หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร$ธุรกิจ เพ่ือใหG
ไดGหลักสูตรท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพคอมพิวเตอร$เหมาะกับผูGเรียนและผลิตบัณฑิตไดGตรงตามความ
ตGองการของตลาดแรงงาน 
  
ข�อเสนอแนะ 

1. ในการทําวิจัยคร้ังต.อไปควรมีการนําจรรยาบรรณวิชาชีพทางคอมพิวเตอร$มาร.วมในการ
พิจารณาเพ่ือทําการหาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการพัฒนาหลักสูตรใหGสอดคลGองกับแนวทางวิชาชีพ 

2. การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร$ธุรกิจ ควรมีการนําขGอเสนอแนะจากองค$กรภาคเอกชน
มาร.วมเปOนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหGไดGบัณฑิตท่ีตรงกับความตGองการขององค$กรผูGใชGงาน
บัณฑิต 
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ความคิดเห็นท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในเขต
พื้นท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
Opinions That Affect Buying Behavior of Life Insurance a Case Study of People 

in at Klongmadua Sub-District Administration Organization are in  
Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon, Province 

 
วทัญ¥ู รัศมิทัต 

อาจารย$ประจําอาจารย$ประจํา ภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส$ คณะศิลปศาสตร$และวิทยาศาสตร$ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ วิทยาเขตกําแพงแสน 

  
บทคัดย�อ 

การศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษา
ประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร” 
มีวัตถุประสงค$เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนบุคคลของผูGซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ี
องค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2. เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผูGซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 3. ความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกัน
ชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร สถิติท่ีใชGไดGแก. ค.าความถ่ีค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ย ค.าส.วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานดGวยสถิติ ค.าที (t-test) และ ค.าเอฟ ( F-test ) การวิเคราะห$ขGอมูลทางสถิติใชGโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการศึกษา พบว.า กลุ.มตัวอย.างส.วนใหญ.ที่ตอบแบบสอบถาม เปOนเพศหญิง อายุอยู.ระหว.าง 
31 – 40 ปU สถานภาพสมรส/อยู.ดGวยกัน วุฒิการศึกษาอยู.ในระดับปริญญาตรี ส.วนใหญ.มีอาชีพเปOน
พนักงานบริษัทเอกชน รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 35,001 – 45,000 บาท สําหรับระดับความคิดเห็นท่ี
ส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต ผลสํารวจท่ีไดGคือ ปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ
4.09) ปcจจัยดGานราคา (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.95) ปcจจัยดGานช.องทางการจําหน.าย (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ
3.71) ปcจจัยดGานการส.งเสริมการขาย (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.08) ปcจจัยดGานการบริการ (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ
3.80) ปcจจัยดGานตัวแทนจําหน.าย (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.63)  
คําสําคญั : ความคิดเห็น พฤติกรรมการเลือกซื้อ ประกันชีวิต 
 

Abstract 
Studying "Opinions that affect the buying behavior of life insurance : A case 

study of people in klongmadua sub-district administrative organization area, Krathum 
baen District, Samut Sakhon Province" aims to 1. To study the personal factors of the 
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buyer of life insurance. A case study of people in klongmadua sub-district 
administrative organization, Krathum baen District, Samut Sakhon Province. 2 .  To 
study the opinions of the buyers of life insurance. A case study of people in 
klongmadua sub-district administrative organization area, Krathum baen District, 
Samut Sakhon Province. 3 .  Opinions that affect the purchasing behavior of life 
insurance. A case study of klongmadua sub-district administrative organization area, 
Krathum baen District, Samut Sakhon Province people. Statistics used. Frequency, 
percentage, mean, standard deviation Test of hypothesis using t-test and F-test. 
Statistical analysis using Statistic program. 

The results showed that most of the respondents were female between 31-
40 years old. Qualifications in undergraduate Most of them have a career as a private 
company employee. Average monthly income 35,001 - 45,000 Baht. For the opinion 
level that affect the purchasing behavior of life insurance. The survey was Product 
factor (Average is 4 .0 9 ) . Price factor (Average is 3 .9 5 ) . Distribution channel factor 
(Average is 3.71). Promotional factors (Average is 4.08). Service factor (Average is 3.80). 
(Average is 3.63) 
Keyword : opinions ; buying behavior ; insurance 
 
บทนํา 

ธุรกิจประกันชีวิตของไทยน้ันเกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือปU พ.ศ.2485 คือบริษัท ไทยประกันชีวิต
จํากัด และบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด หลังจากน้ันในช.วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปOนตGนมามี
บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโดยคนไทยไดGเป}ดเพ่ิมข้ึนอีก 10 บริษัท อย.างไรก็ตามในขณะน้ันแมGว.าจะมีบริษัท
ประกันชีวิตเปOนจํานวนมาก แต.ยังไม.มีกฎหมายควบคุมธุรกิจประกันชีวิต จนกระท่ังปU พ.ศ.2510 จึง
ไดGมีประกาศใชGพระราชบัญญัติประกันชีวิตเปOนคร้ังแรก กฎหมายฉบับน้ัน มีความสําคัญในการควบคุม
ธุรกิจประกันชีวิตยาวนานถึง 25 ปU ต.อมาจึงไดGประกาศใชGกฎหมายฉบับใหม. คือพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่งมีผลบังคับใชGจนถึงปcจจุบัน ธุรกิจการประกันชีวิต ถือว.าเปOนสถาบันการเงิน
ท่ีสรGางความม่ันคงในชีวิตของประชาชน อีกท้ังยังเปOนแหล.งระดมเงินออมระยะยาวท่ีสําคัญต.อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในปU 2557 น้ัน ธุรกิจประกันชีวิตมีการขยายตัวอย.าง
รวดเร็วมาก โดยดูไดGจากเบ้ียประกันชีวิตของปU 2557 มีอัตราเติบโตของเบ้ียประกันชีวิตรายใหม.สูงถึง 
31% นับว.าเปOนการเติบโตสูงท่ีสุดในรอบ 10 ปU และหากอัตราเติบโตของธุรกิจยังคงเติบโตต.อเน่ืองใน
อัตราดังกล.าว จะส.งผลใหGเม่ือถึงสิ้นปU 2558 เบ้ียประกันชีวิตรายใหม.ของธุรกิจจะสูงถึง 42,691 ลGาน
บาท ขณะท่ีเบ้ียประกันภัยรับปUต.อไป จะมีจํานวน 141,731 ลGานบาท มีการเติบโตท่ีน.าพอใจเช.นกัน
คาดว.าจะมียอดถึง 18,422 ลGานบาท ส.งผลใหGเบ้ียประกันชีวิตท้ังระบบ ณ สิ้นปU 2558 มีจํานวนถึง 
202,844 ลGานบาท และจะมีจํานวนกรมธรรม$ประกันชีวิตรายใหม.เกิดข้ึนไม.ตํ่ากว.า 2,100,000 
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กรมธรรม$ มีความสัมพันธ$กับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ในชีวิตคนเราปcจจุบันมีการ
ดํารงชีวิตความเปOนอยู.ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ซึ่งปcจจุบันมนุษย$มีการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
เพ่ิมมากข้ึน การท่ีมีกิจกรรมมากข้ึนน้ีทําใหGมนุษย$เผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายต.างๆ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ในทุกๆ วันตามเทคโนโลยีท่ีกGาวหนGา ไม.ว.าจะเปOน จากมลภาวะ ภัยธรรมชาติ โรคภัยไขGเจ็บต.างๆ ภัย
จากอุบัติเหตุ หรือว.าภัยจากมนุษย$ดGวยกันเอง ซึ่งบางคร้ังไม.อาจป�องกันหรือหลีกเหลี่ยงไดG สิ่งต.างๆ 
เหล.าน้ีทําใหGเกิดความสูญเสียใหGแก.ร.างกายทรัพย$สิน หรือรวมไปถึงชีวิตของมนุษย$ ซึ่งแสดงใหGเห็นว.า
ในชีวิตของมนุษย$ตGองเผชิญกับอันตรายต.างๆ ท่ีมนุษย$ไม.สามารถทราบล.วงหนGาไดG ดังน้ันอาจกล.าวไดG
ว.าเปOนความเสี่ยงท่ีมนุษย$ตGองเผชิญอยู.ตลอดเวลา สถานการณ$ท่ีไม.คาดคิด อาจเกิดข้ึนไดGทุกขณะกับ
ทุกชีวิตทรัพย$สิน แต.การป�องกัน มิใหGเกิดอุบัติเหตุข้ึนเลยน้ัน ย.อมเปOนเหตุสุดวิสัยท่ีจะทําเช.นน้ันไม.ไดG 
เน่ืองจากเปOนความเสี่ยงท่ีไม.สามารถคาดการณ$ไดG ซึ่งวิธีการท่ีจะลดความเสียหายหรือบรรเทาความ
เสียหายอันเกิดจากการเสี่ยงภัยท่ีสุดก็คือการทําประกันชีวิต ดังน้ันประกันชีวิตจึงมีบทบาทสําคัญใน
การลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตนเองหรือครอบครัว 

ประชากรตระหนักถึงประโยชน$ของการทําประกันชีวิตมากข้ึน เพ่ือความม่ันคงของตนเอง
และครอบครัว ใหGไดGรับความคุGมครองและค.ารักษาพยาบาลเม่ือเจ็บไขG ขณะเดียวกันการแข.งขันของ
บริษัทประกันเร่ืองการเสนอผลตอบแทนกับผูGเอาประกัน ก็มีการแข.งขันกันอย.างสูงเพ่ือท่ีจะไดG
ตอบสนองความตGองการและการตอบรับของลูกคGาใหGไดGมากท่ีสุด โดยท่ีการทําประกันในแต.ละบริษัท
ก็จะมีประโยชน$ในหลายดGาน เช.น 1.ดGานการลงทุนคือการทําประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนเปOนการ
ลงทุนซื้อหลักทรัพย$ชนิดหน่ึงเช.นกันเน่ืองจากผูGทําประกันจะไดGรับผลประโยชน$ดอกผลเช.นเดียวกับ
การฝากเงินในสถาบันการเงินเพียงแต.มีวิธีการเง่ือนไขและอัตราดอกเบ้ียท่ีแตกต.างกัน 2.ดGานการออม 
การทําประกันชีวิต มีลักษณะคลGายกับเปOนการออมแบบก่ึงบังคับโดยเฉพาะการประกันชีวิตแบบ
ตลอดชีพและสะสมทรัพย$ ซึ่งผูGเอาประกันจะตGองมีหนGาท่ีในการจ.ายเบ้ียประกันอย.างสมํ่าเสมอ และ
หากผูGเอาประกันไม.เสียชีวิตเม่ือครบระยะเวลาตามท่ีกรมธรรม$กําหนดไวG 3.ดGานการใหGความคุGมครอง 
การทําประกันชีวิตจะช.วยบรรเทาความเดือดรGอนเร่ืองการเงิน รวมท้ัง เร่ืองค.าใชGจ.ายท่ีเกิดข้ึนของ
ครอบครัว อันเน่ืองมาจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัวน้ัน 4.ดGานความม่ันคง การ
ประกันชีวิตสามารถช.วยสรGางความม่ันคงของรายไดGใหGแก.ผูGเอาประกันไดG อาทิ ในกรณีการทําประกัน
การเจ็บป�วย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผูGเอาประกันก็สามารถมีรายไดGในยามเจ็บป�วยหรือ มีรายไดG
สําหรับเลี้ยงดูตนเองในกรณีทุพพลภาพโดยถาวรไดGในกรณีการทําประกัน ชีวิตเพ่ือเลี้ยงชีพยามชรา ผูG
เอาประกันก็สามารถมีรายไดGเพ่ือเลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิต เช.นกัน 5.ดGานการไดGสิทธิประโยชน$ทาง
ภาษี ผูGท่ีทําประกันชีวิตก็สามารถนําเบ้ียประกันชีวิตของบริษัทท่ีไดGรับอนุญาตใหGประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตในประเทศไทย ไปใชGเปOนค.าลดหย.อนในการคํานวณภาษีเงินไดGบุคคลธรรมดาไดG ดังน้ันผูG
ศึกษาวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับเร่ือง ความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกัน
ชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร  

 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
393 

 

วัตถุประสงค�การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนบุคคลของผูGซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การ

บริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูGซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหาร
ส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

3. เพ่ือใหGทราบความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษา
ประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
   
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษา
ประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ผูGวิจัยไดGนําแนวความคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGอง มาเปOนตัวกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี  

สมมติฐานขGอ 1. เพศแตกต.างกัน มีผลต.อความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันไม.แตกต.างกัน 

คุณลักษณะด้านบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. วฒิุการศกึษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี(ยตอ่เดือน 

ความคิดเหน็ของลูกค้าด้านต่างๆ 
1. ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ 
2. ปัจจยัด้านราคา 
3. ปัจจยัด้านชอ่งทางการจําหน่าย 
4. ปัจจยัด้านการสง่เสริมการขาย 
5. ปัจจยัด้านการบริการ 
6. ปัจจยัด้านตวัแทนจําหน่าย 

พฤตกิรรมการเลือกซื 3อประกันชีวติ 
กรณีศึกษาประชาชนในพื 3นที�องค์การ
บริหารส่วนตาํบลคลองมะเดื�อ อาํเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
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สมมติฐานขGอ 2. อายุแตกต.างกัน มีผลต.อความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันไม.แตกต.างกัน 

สมมติฐานขGอ 3. สถานภาพแตกต.างกัน มีผลต.อความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อประกันไม.แตกต.างกัน 

สมมติฐานขGอ 4. วุฒิการศึกษาแตกต.างกัน มีผลต.อความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อประกันไม.แตกต.างกัน 

สมมติฐานขGอ 5. อาชีพแตกต.างกัน มีผลต.อความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันไม.แตกต.างกัน 

สมมติฐานขGอ 6. รายไดGเฉลี่ยต.อเดือนแตกต.างกัน มีผลต.อความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรม
การเลือกซื้อประกันไม.แตกต.างกัน 

สมมติฐานขGอ 7. ความคิดเห็นของลูกคGาดGานต.างๆแตกต.างกัน มีผลต.อความคิดเห็นท่ีส.งผล
ต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันไม.แตกต.างกัน 
 
การดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ัวไปท้ัง เพศชาย และ เพศหญิง ท่ีมีอายุ

ครบ 20 ปUบริบูรณ$ ซึ่งเปOนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะและมีความสนใจในการเลือกซื้อประกันชีวิต     
กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย 
กลุ.มประชากรตัวอย.างท่ีใชGในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีเปOนท้ังเพศชาย และเพศ

หญิง เน่ืองจากประชากรกลุ.มตัวอย.างดังกล.าวไม.สามารถท่ีจะกําหนดความแน.นอนไดG ซึ่งในการ
กําหนดกลุ.มตัวอย.างจึงเปOนกรณีท่ีไม.ทราบขนาดของประชากรท่ีแน.นอน ดังน้ันกลุ.มตัวอย.างท่ีใชGใน
การศึกษาคร้ังน้ีเท.ากับ 385 คน และสํารองไวGประมาณ 15 คน ซึ่งรวมเปOน 400 คน 

การวิเคราะห�สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
ค.าสถิติรGอยละ (Percentage) เพ่ือใชGแปลความหมายของขGอมูลปcจจัยส.วนบุคคลของผูGตอบ

แบบสอบถาม 
ค.าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชGแปลความหมายของขGอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นท่ีส.งผล

ต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลอง
มะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

การวิเคราะห�สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
1. ค.า t–test (Independent t-test) ใชGพิสูจน$สมมติฐานในส.วนของเพศท่ีมีผลต.อความ

คิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วน
ตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปOนการวัดความแตกต.างระหว.าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ.มตัวอย.าง 2 กลุ.ม  
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2. ค.า F-test ใชGพิสูจน$สมมติฐานในส.วนของ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และ 
รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน ของกลุ.มประชากร เปOนการวัดความแตกต.างระหว.างคะแนน เฉลี่ยของกลุ.ม
ตัวอย.างมากกว.า 2 กลุ.ม โดยการวิเคราะห$ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance)  
 
ผลการวิจัย 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ และ รายได�เฉลี่ยต�อเดือน ผลสรุปได�ดังนี้ 

เพศ พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง จํานวน 253 คน คิดเปOนรGอยละ 
63.20และ เปOนเพศชาย จํานวน 147 คน คิดเปOนรGอยละ 36.80 ตามลําดับ 

อายุ พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีอายุอยู.ระหว.าง 31 – 40 ปU จํานวน 150 คน คิด
เปOนรGอยละ 37.50 รองลงมาคือ อายุ 20 – 30 ปU จํานวน 106 คน คิดเปOนรGอยละ 26.50 อายุ 41 – 
50 ปU จํานวน 88 คน คิดเปOนรGอยละ 22.00 อายุ 51 – 60 ปU จํานวน 43 คน คิดเปOนรGอยละ 10.80 
และ อายุ60 ปUขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปOนรGอยละ 3.20 ตามลําดับ 

สถานภาพ พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีสถานภาพ สมรส/อยู.ดGวยกัน จํานวน 186 
คน คิดเปOนรGอยละ 46.50 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จํานวน 138 คน คิดเปOนรGอยละ 34.50 และ 
สถานภาพหย.ารGาง/หมGาย/แยกกันอยู. จํานวน 76 คน คิดเปOนรGอยละ 19.00 ตามลําดับ 

วุฒิการศึกษา พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีวุฒิการศึกษาอยู.ในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 204 คน คิดเปOนรGอยละ 51.00 รองลงมาคือ ตํ่ากว.าปริญญาตรี จํานวน 104 คน คิดเปOนรGอย
ละ 26.00 และสูงกว.าปริญญาตรี จํานวน 92 คน คิดเปOนรGอยละ 23.00 ตามลําดับ 

อาชีพ พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีอาชีพเปOนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 161 
คน คิดเปOนรGอยละ 40.30 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส.วนตัว จํานวน 63 คน คิดเปOนรGอยละ 15.80 
อาชีพขGาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 62 คน คิดเปOนรGอยละ 15.50 อาชีพรับจGางท่ัวไป/การ
บริการ จํานวน 57 คน คิดเปOนรGอยละ 14.20 อาชีพแม.บGาน/พ.อบGาน จํานวน 52 คน คิดเปOนรGอยละ 
13.00 และ อาชีพอ่ืนๆ จํานวน 5 คน คิดเปOนรGอยละ 1.20 ตามลําดับ 

รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.มีรายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 35,001 – 
45,000 บาท จํานวน 88 คน คิดเปOนรGอยละ 22.00 รองลงมาคือ รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 15,001 – 
25,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเปOนรGอยละ 17.20 รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 
จํานวน 68 คน คิดเปOนรGอยละ 17.00 รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 45,001 – 55,000 บาท จํานวน 68 คน 
คิดเปOนรGอยละ 17.00 รายไดGเฉลี่ยต.อเดือนนGอยกว.าหรือเท.ากับ 15,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปOน
รGอยละ 14.00 และ รายไดGเฉลี่ย   ต.อเดือน จํานวน 51 คน คิดเปOนรGอยละ 12.80 ตามลําดับ 
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ข�อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิต กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

ปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ พบว.า ระดับ ความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต 
กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ในปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ โดยรวมอยู.ในระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.09) โดยใหGคะแนน 
ดGานรูปแบบของกรมธรรม$ประกันชีวิต สามารถตอบสนองความตGองการของลูกคGาไดG สูงท่ีสุด (มี
ค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.47) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดGานเง่ือนไขการทําประกันชีวิตมีความน.าสนใจ (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.09) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGานการซื้อประกันชีวิตสามารถนําไปลดหย.อนภาษีในการคํานวณภาษี
ประจําปU (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.02) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGานการ
ไดGรับเงินสมนาคุณนอกเหนือจากเงินทุนประกันเม่ือครบสัญญา (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.97) มีผลต.อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก และ ดGานรูปแบบของกรมธรรม$ประกันชีวิตมี
ความหลากหลายใหGเลือก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.89) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ใน
ระดับมาก ตามลําดับ  

ปcจจัยดGานราคา พบว.า ระดับ มีผลต.อซื้อประกันประกันชีวิต ในปcจจัยดGานราคา โดยรวมอยู.
ในระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.95) โดยใหGคะแนน ดGานการมีส.วนลดค.าเบ้ียประกันในปUต.อไปสําหรับ
ลูกคGาท่ีไม.เคยมีการเรียกค.าสินไหม สูงท่ีสุด (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.31) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันชีวิต อยู.ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดGานมีการระบุทุนประกัน เง่ือนไขของการจ.ายสินไหม
ทดแทนชัดเจน (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.21) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก
ท่ีสุด ดGานราคาเบ้ียประกันชีวิตเม่ือเปรียบเทียบบริษัทอ่ืนไม.สูงเกินไป (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.83) มีผลต.อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGานการชําระค.าเบ้ียประกันในรูปแบบท่ีสามารถ
ผ.อนชําระไดG (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.72) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGาน
เบ้ียประกันไม.สูงเกินไป เม่ือเทียบกับทุนประกันท่ีจะไดGรับ (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.66) มีผลต.อพฤติกรรม
การเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ตามลําดับ 

ปcจจัยดGานช.องทางการจําหน.าย พบว.า ระดับ มีผลต.อซื้อประกันประกันชีวิต ในปcจจัยดGาน
ช.องทางการจําหน.าย โดยรวมอยู.ในระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.71) โดยใหGคะแนน ดGานเบอร$
โทรศัพท$ ติดต.อสอบถาม สามารถโทรติดต.อตัวแทนไดGง.าย สูงท่ีสุด (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.94) มีผลต.อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก รองลงมาคือ ดGานมีการสรGางเครือข.ายตัวแทนเพ่ือ
การใหGบริการลูกคGาไดGอย.างท่ัวถึง (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.92) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต 
อยู.ในระดับมาก ดGานสามารถหาซื้อกรมธรรม$ประกันชีวิตไดGสะดวกเน่ืองจากมีจํานวนสาขาหรือ
ตัวแทนจําหน.ายหลายแห.งในจังหวัด (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.73) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกัน
ชีวิต อยู.ในระดับมาก และ ดGานช.องทางการติดต.อตัวแทนประกันภัยสามารถทําไดGง.ายรวดเร็ว (มี
ค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.26) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ตามลําดับ 
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ปcจจัยดGานการส.งเสริมการขาย พบว.า ระดับ มีผลต.อซื้อประกันประกันชีวิต ในปcจจัยดGานการ
ส.งเสริมการขาย โดยรวมอยู.ในระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.08) โดยใหGคะแนน ดGานมีการโฆษณา
ทางโทรทัศน$ วิทยุ และสิ่งพิมพ$ สูงท่ีสุด (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.20) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกัน
ชีวิต อยู.ในระดับมาก รองลงมาคือ ดGานมีเว็บไซด$ของบริษัทเพ่ือใหGลูกคGาไดGเขGาไปศึกษาขGอมูล (มี
ค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.17) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGานมีการแจGงขGอมูล
ข.าวสาร และการประชาสัมพันธ$ส.งตรงถึงลูกคGาอย.างสมํ่าเสมอ (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.08) มีผลต.อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGานการจัดนิทรรศการเก่ียวกับเสนอผลิตภัณฑ$
ต.างๆของประกันชีวิตเพ่ือดึงดูดลูกคGา (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.98) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกัน
ชีวิต อยู.ในระดับมาก และ ดGานมีการใหGส.วนลด และของแถมการเลือกซื้อประกันชีวิต (มีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ3.97) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ตามลําดับ 

ปcจจัยดGานการบริการ พบว.า ระดับ ความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกัน
ชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร ในปcจจัยดGานการบริการ โดยรวมอยู.ในระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.80) โดยใหG
คะแนน ดGานการจ.ายเงินทดแทนสินไหมใหGกับผูGประกันเปOนไปอย.างรวดเร็ว สูงท่ีสุด (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ
4.31) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดGานมีการ
ใหGบริการความช.วยเหลือ ตลอด 24 ช่ัวโมง (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.72) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGานมีระบบช.องทางการชําระเงินค.าเบ้ียประกันท่ีหลากหลาย (มีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ3.68) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGานมีระบบการทํางานท่ี
ถูกตGอง แม.นยํา เช่ือถือไดG (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.65) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ใน
ระดับมาก และ ดGานมีพนักงานหรือตัวแทนจําหน.ายใหGบริการอธิบายขGอมูลเก่ียวกับความคุGมครองของ
ประกันชีวิต นอกสถานท่ี (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.65) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ใน
ระดับมาก ตามลําดับ 

ปcจจัยดGานตัวแทนจําหน.าย พบว.า ระดับ ความคิดเห็นท่ีส.งผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ประกันชีวิต กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีองค$การบริหารส.วนตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในปcจจัยดGานตัวแทนจําหน.าย โดยรวมอยู.ในระดับมาก (มีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ3.63) โดยใหGคะแนน ดGานความสะดวก รวดเร็วในการใหGบริการ สูงท่ีสุด (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ
3.75) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก รองลงมาคือ ดGานการบริการหลัง
การขายท่ีประทับใจของพนักงานบริษัทประกันชีวิต (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.65) มีผลต.อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGานตัวแทนจําหน.ายมีความรูG ความเช่ียวชาญ ในหนGาท่ี (มี
ค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.64) มีผลต.อพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ดGานตัวแทน
จําหน.ายของบริษัทมีมนุษย$สัมพันธ$ท่ีดีเต็มใจใหGบริการ (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.60) มีผลต.อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก และ ดGานตัวแทนจําหน.ายอธิบายรายละเอียดเน้ือหาความ
คุGมครองของประกันชีวิตไดGอย.างชัดเจนถูกตGอง เขGาใจง.าย (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.51) มีผลต.อพฤติกรรม
การเลือกซื้อประกันชีวิต อยู.ในระดับมาก ตามลําดับ 
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การอภิปรายผล 
ปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ มีผลต.อซื้อประกันประกันชีวิต ในปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ โดยรวมอยู.ใน

ระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.09) โดยใหGคะแนน ดGานรูปแบบของกรมธรรม$ประกันชีวิต สามารถ
ตอบสนองความตGองการของลูกคGาไดGสูงท่ีสุดโดยในปcจจุบันธุรกิจการเสนอขายประกันใหGกับลูกคGามี
การเติบโตอีกท้ังยังมีการแข.งขันท่ีสูงมาก บริษัทต.างๆจึงมีการเสนอรูปแบบของประกันชีวิตต.างๆ
ออกมาเพ่ือตอบสนองความตGองการกลุ.มลูกคGาท่ีมีความตGองการไม.เหมือนกันเพ่ือใหGไดGรับความพึง
พอใจสูงท่ีสุด ซึ่งเอ้ือประโยชน$ใหGกับลูกคGาเปOนอย.างย่ิงในการท่ีจะมีผลิตภัณฑ$ดGานประกันชีวิตใหGเลือก
หลากหลาย ซึ่งปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$เปOนปcจจัยสําคัญอย.างย่ิงท่ีจะทําใหGธุรกิจประสบความสําเร็จ ซึ่ง
สอดคลGองกับทฤษฎีท่ีว.า ผลิตภัณฑ$หมายถึงสินคGาหรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความพอใจและอาจ
รวมถึงลักษณะท่ีอาจมองเห็นไดGของสิ่งน้ันๆท้ังในแง.ที่เปOนสิ่งท่ีจับตGองไดG (Tangible) และจับตGองไม.ไดG 
(Intangible) หรือก็คือรูปธรรมและนามธรรมน่ันเอง โดยผลิตภัณฑ$มีเพ่ือตอบสนองความตGองการของ
ผูGบริโภค 

ปcจจัยดGานราคา มีผลต.อซื้อประกันประกันชีวิต ในปcจจัยดGานราคา โดยรวมอยู.ในระดับมาก 
(มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.95) โดยใหGคะแนน ดGานการมีส.วนลดค.าเบ้ียประกันในปUต.อไปสําหรับลูกคGาท่ีไม.เคย
มีการเรียกค.าสินไหม สูงท่ีสุด การทําประกันชีวิตของลูกคGาในปcจจุบันน้ัน ลูกคGามักคํานึงถึง
ผลประโยชน$ท่ีจะไดGรับจากการทําประกันชีวิตท้ัง ซึ่งบริษัทท่ีทําธุรกิจดGานการเสนอขายประกันชีวิต
จะตGองมีการเสนอผลประโยชน$ต.างๆท่ีทําใหGลูกคGาไดGรับความพึงพอใจมากท่ีสุด เช.นการศึกษาคร้ังน้ี
พบว.า การท่ีบริษัทมีส.วนลดค.าเบ้ียประกันในปUต.อไปสําหรับลูกคGาท่ีไม.เคยมีการเรียกค.าสินไหม น้ันก็
จะสามารถดึงดูดใหGกลุ.มลูกคGา มีความตGองการท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตไดG เพราะหากว.า
ลูกคGาไม.ตGองมีการเรียกค.าสินไหมทดแทนในการทําประกัน ก็จะทําใหGลูกคGาไดGรับส.วนลดในการจ.ายค.า
ทําประกันชีวิตในคร้ังต.อไป ซึ่งสอดคลGองกับทฤษฎีท่ีว.า ปcจจัยดGานราคา เปOนการกําหนดราคาของ
สินคGาหรือบริการซึ่งเปOนสิ่งท่ีผูGประกอบการเองควรใหGความสําคัญไม.แพGปcจจัยดGานอ่ืนๆเน่ืองจากราคา
สามารถทําใหGเกิดแรงดึงดูดใหGกลุ.มลูกคGาเป�าหมายตัดสินใจซื้อสินคGา ในทางตรงกันขGาม อาจกลับ
กลายเปOนปcจจัยท่ีทําใหGผูGบริโภคตัดสินใจไม.ซื้อสินคGาน้ันเลยก็เปOนไดGดังน้ันการต้ังราคาจึงตGองมีความ
สมเหตุสมผล 

ปcจจัยดGานช.องทางการจําหน.าย มีผลต.อซื้อประกันประกันชีวิต ในปcจจัยดGานช.องทางการ
จําหน.าย โดยรวมอยู.ในระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.71) โดยใหGคะแนน ดGานเบอร$โทรศัพท$ ติดต.อ
สอบถาม สามารถโทรติดต.อตัวแทนไดGง.าย สูงท่ีสุด การประกอบธุรกิจ ผูGประกอบการจําเปOนตGอง
คํานึงถึงช.องทางสําหรับการนําผลิตภัณฑ$ไปถึงมือลูกคGา ซึ่งแต.ละธุรกิจก็ย.อมมีช.องทางการจําหน.าย
สินคGาท่ีไม.เหมือนกัน ซึ่งธุรกิจการเสนอขายประกันชีวิต ปcจจัยดGานช.องทางการจําหน.าย อย.างหน่ึงท่ี
สําคัญก็คือ การท่ีลูกคGาสามารถติดต.อกับบริษัท หรือ ตัวแทนขายไดGอย.างรวดเร็วและสะดวก ก็
เน่ืองจากว.าการทําประกันชีวิต ลูกคGามักจะตGองมีการติดต.อสอบถามหรือติดต.อขอใชGบริการตลอด 24 
ช่ัวโมงกับบริษัท หรือ ตัวแทน เพราะลูกคGาไม.สามารถกําหนดไดGว.าจะเกิดอะไรข้ึนกับตนเองและคนใน
ครอบครัวท่ีไดGทําประกันชีวิตเอาไวG แต.หากว.าลูกคGาตGองการใชGบริการในดGานต.างๆกับทางบริษัทหรือ
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ตัวแทน แลGวสามารถติดต.อไดGง.าย รวดเร็ว สะดวก ก็ย.อมจะทําใหGเกิดความพึงพอใจในการบริการ ซึ่ง
จะเปOนผลดีอย.างย่ิงกับบริษัทท่ีจะไดGรับความพึงพอใจของลูกคGา 

ปcจจัยดGานการส.งเสริมการขาย มีผลต.อซื้อประกันประกันชีวิต ในปcจจัยดGานการส.งเสริมการ
ขาย โดยรวมอยู.ในระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.08) โดยใหGคะแนน ดGานมีการโฆษณาทางโทรทัศน$ 
วิทยุ และสิ่งพิมพ$ สูงท่ีสุด วัตถุประสงค$สําคัญในการจัดทํา การส�งเสริมการขายน้ันก็เพ่ือ เปOนการ
กระตุGนยอดขายของกิจการ และ การแนะนําสินคGาสู.ลูกคGา ท้ังน้ียังสืบเน่ืองกับ ความพึงพอใจท่ีดีของ
ลูกคGา ในการบริโภคหรืออุปโภคสินคGา เพ่ือการสรGางเครือข.ายความเปOนไปไดG ในการเลือกบริโภคหรือ
อุปโภคสินคGาน้ันๆ อย.างต.อเน่ือง อีกท้ังการส�งเสริมการขายคือการสนับสนุนการสรGางราคาสินคGา
เฉพาะเจาะจง การสรGางมูลค.าตราสินคGา การสรGางกลุ.มลูกคGาถาวร และการสรGางภาพพจน$ของกิจการ 
น่ันเอง ซึ่งปcจจัยดGานการส.งเสริมการขายสําหรับธุรกิจประกันชีวิต มีความจําเปOนท่ีจะตGองทําใหGลูกคGา
ทราบว.าประกันชีวิตแต.ละชนิด มีความสําคัญอย.างไร รวมไปถึงประโยชน$ของการทําประกันชีวิตน้ัน
เปOนอย.างไร ซึ่งเปOนการสื่อสารใหGลูกคGาเกิดความเขGาใจในการทําประกันชีวิต เพ่ือสรGางแรงกระตุGน
ใหGกับลูกคGาในการท่ีจะตัดสินใจซื้อประกันชีวิตใหGกับตนเองและครอบครัว ต.อไป 

ปcจจัยดGานการบริการ มีผลต.อซื้อประกันประกันชีวิต ในปcจจัยดGานการบริการ โดยรวมอยู.ใน
ระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.80) โดยใหGคะแนน ดGานการจ.ายเงินทดแทนสินไหมใหGกับผูGประกัน
เปOนไปอย.างรวดเร็ว สูงท่ีสุด งานบริการลูกคGา หรือท่ีเรียกกันติดปากว.างาน Customer Service เปOน
งานท่ีเก่ียวขGองกับการสรGางความประทับใจใหGกับลูกคGา เพ่ือใหGลูกคGาไดGรับความพึงพอใจ และเลือกท่ี
จะใชGบริการกับเราต.อไป เพราะถึงแมGว.าตัวสินคGาเองน้ันจะมีคุณภาพมากเพียงใด แต.หากบริการ
ระหว.างขาย หรือแมGแต.หลังการขายเองน้ันไม.มีคุณภาพ ลูกคGาก็จะไม.ใชGบริการกับเราอีกต.อไป ดังน้ัน
การบริการลูกคGาจึงเปOนสิ่งสําคัญ และขาดเสียไม.ไดG เพราะการบริการลูกคGาท่ีดี ถือเปOนหัวใจสําคัญของ
การทําธุรกิจ ไม.เพียงเปOนการสรGางความแตกต.าง และทางเลือกใหGกับลูกคGาเท.าน้ัน แต.ยังเปOนการสรGาง
ความไดG เปรียบทางการคGาอีกดGวย การบริการลูกคGาใหG ไดG รับความประทับใจ เปOนการสรGาง
ความสัมพันธ$ระยะยาว ใหGลูกคGาเลือกใชGบริการเราไปอีกนาน และยังทําใหGสินคGามีมูลค.ามากข้ึนอีก
ดGวย  

ปcจจัยดGานตัวแทนจําหน.าย มีผลต.อซื้อประกันประกันชีวิต ในปcจจัยดGานตัวแทนจําหน.าย 
โดยรวมอยู.ในระดับมาก (มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ3.63) โดยใหGคะแนน ดGานความสะดวก รวดเร็วในการ
ใหGบริการ สูงท่ีสุด ตัวแทนจําหน.าย ก็คือ บุคลากรท่ีทางบริษัทหรือธุรกิจเลือกมาเพ่ือท่ีจะไดGนําสินคGา
หรือผลิตภัณฑ$ไปเสนอขายใหGกับลูกคGา ซึ่งตัวแทนจําหน.าย ก็เปOนกลยุทธ$ทางการตลาดอีกวิธีหน่ึงท่ี
บริษัทประกันชีวิตส.วนใหญ.เลือกใชG เพราะตัวแทนจําหน.าย จะเปOนผูGติดต.อโดยตรงกับลูกคGา ซึ่งจะทํา
ใหGทราบว.าลูกคGามีความตGองการอะไรหรือไม.ตGองการอะไร ซึ่งจะทําใหGบริษัทสามารถบริการลูกคGาไดGดี
ย่ิงข้ึน ซึ่งผูGท่ีจะมาเปOนตัวแทนจําหน.ายสินคGาใหGกับธุรกิจไดG ควรมีคุณสมบัติเหล.าน้ี เช.น 1.รักงานดGาน
บริการ ย้ิมแยGมแจ.มใส มีมนุษย$สัมพันธ$ดี 2.เขGาใจหลักการของงาน 3.สามารถรับผิดชอบงานไดGดGวย
ตนเอง 4.มีความอดทนและควบคุมอารมณ$ไดGดี ใจเย็น และรูGจักกาลเทศะ 5.มีปฏิภาณไหวพริบ 
สามารถแกGไขปcญหาเฉพาะหนGา และรับมือกับคําวิพากษ$วิจารณ$ของลูกคGาไดGอย.างเหมาะสม 
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ข�อเสนอแนะ 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
1.จากการศึกษาพบว.า ลูกคGาส.วนใหญ.ใหGความสําคัญกับปcจจัยดGานต.างๆท่ีมีผลต.อการซื้อ

ประกันชีวิตในดGานผลตอบแทนท่ีจะไดGรับในอนาคต ดังน้ันบริษัทประกันชีวิต ควรมีการกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนท่ีมีความจูงใจลูกคGาใหGมากข้ึน ตลอดจนมีการกําหนดจํานวนเบ้ียประกันใหGมีความ
เหมาะสมกับกลุ.มลูกคGา เพ่ือตอบสนองความตGองการของลูกคGา 
 2.บริษัทประกันชีวิต ควรมีการจัดรูปแบบของกรมธรรม$ใหGมีความหลากหลายเพ่ือใหGลูกคGาไดG
เลือกและตัดสินใจใชGบริการ และควรมีการส.งข.าวสารและประชาสัมพันธ$ประโยชน$ในดGานต.างๆท่ี
ลูกคGาควรไดGรับ เพ่ือใหGลูกคGาทราบข.าวสารเก่ียวกับการประกันชีวิตใหGมากข้ึน 
 3.ควรมีการฝQกอบรมเจGาหนGาท่ี  ห รือ ตัวแทน ของบริษัทประกันชี วิต ใหG มีความรูG
ความสามารถในการจัดการแกGปcญหาของลูกคGาใหGมีความรวดเร็วและทันต.อสถานการณ$ และใหG
พนักงาน หรือ ตัวแทนมีการติดตามในการใหGบริการลูกคGาอย.างต.อเน่ือง 
 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ$ประกันชีวิตในแต.ละชนิดมีการเสนอขายใหGกับลูกคGา ว.า
ลูกคGามีความคิดเห็นและความสนใจในผลิตภัณฑ$แต.ละชนิดอย.างไร เพ่ือท่ีจะไดGนําขGอมูลท่ีไดGมา
ปรับปรุง แกGไขผลิตภัณฑ$ประกันชีวิต ใหGตรงตามความตGองการของลูกคGามากท่ีสุด 
 5.ควรศึกษาปcจจัยดGานการสื่อสารการตลาดในการเสนอขายประกันชีวิตใหGกับลูกคGา 
เน่ืองจากการขายประกันชีวิตใหGกับลูกคGาน้ันการสื่อสารใหGลูกคGามีความเขGาใจในการทําประกันชีวิต
เปOนสิ่งสําคัญอย.างย่ิง เพราะถGาหากลูกคGามีความเขGาใจมากข้ึน ก็ย.อมจะส.งผลต.อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชีวิตท่ีดีขึ้นของลูกคGา 
 
 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1.ในการทําวิจัยคร้ังต.อไป ควรทําการศึกษาบริษัทท่ีมีการเสนอขายประกันชีวิตใหGกับลูกคGา
รายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เน่ืองจากจํานวนบริษัทประกันชีวิตในปcจจุบันมีจํานวนมาก เพ่ือท่ีจะทําใหGทราบถึง
ผลการศึกษาท่ีแตกต.างกันออกไป และไดGทราบถึงขGอมูลท้ังจุดแข็งและจุดดGอยของบริษัทประกันชีวิต
ต.างๆ เพ่ือนําขGอมูลมาปรับใชGใหGเขGากับรูปแบบของบริษัทประกันชีวิต ต.อไป 
 2.การศึกษาในคร้ังน้ีอาจมีปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตอ่ืนๆ    อีก
หลายปcจจัย ซึ่งผูGศึกษาไม.ไดGรวมไวGในกรอบการศึกษา ดังน้ันในการศึกษาคร้ังต.อไป ควรมีการศึกษาใน
เชิงคุณภาพสําหรับปcจจัยท่ีตGองการศึกษาเพ่ือนําไปสู.การวิเคราะห$ ขGอมูลท่ีไดGจะนําไปใชGในการกําหนด
แผนการตลาดดGานพฤติกรรมการซื้อท่ีชัดเจนข้ึนต.อไป 
 3.การศึกษาในพฤติกรรมของลูกคGาในการซื้อประกันชีวิต ในคร้ังน้ีผูGวิจัยใชGระเบียบวิธีวิจัยเชิง
สํารวจในการศึกษา ซึ่งในการศึกษาคร้ังต.อไป ควรท่ีเลือกใชGเคร่ืองมือวิจัยอ่ืนๆควบคู.กันสําหรับการ
เก็บรวบรวมขGอมูล โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพดGวยการสัมภาษณ$ในเชิงลึกกับกลุ.มลูกคGาท่ีมีความ
สนใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตซึ่งจะทําใหGทราบถึงขGอมูลความตGองการของลูกคGามากย่ิงข้ึน 
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ความพึงพอใจของครู นักเรียน ต�อการบริหารงาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรงุเทพธุรกิจ 

Satisfaction of Teachers, Students Towards Administration of 
Krungthep Business Vocational College 

 
สุวรรณา ดวงจินดา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 

 
บทคัดย�อ 

   การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของครู นักเรียน ต.อการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
มีวัตถุประสงค$ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริหารวิทยาลัย พรGอมท้ังแนวทางการแกGไขปcญหาท่ี
เกิดจากการบริหาร โดยศึกษาจากกลุ.มตัวอย.างท่ีเปOนครู นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
จํานวน 400 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 1,336 คน และครู – ผูGสอน จํานวน 31 คน ดGวยวิธีการ
สุ.มตัวอย.างอย.างง.าย โดยใชGความน.าจะเปOน  

ผลการวิจัย 
ผูGตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน เปOนเพศชาย รGอยละ 54 และเพศหญิง คิดเปOนรGอยละ 

46 โดยมีช.วงอายุ 15 ปU – 20 ปU มากท่ีสุด รองลงมา คือ 21 ปU – 26 ปU ในดGานอาชีพเปOนครู คิดเปOน
รGอยละ 7.8 ในขณะท่ีนักเรียน คิดเปOนรGอยละ 92.3 ในดGานระดับการศึกษา นักเรียนมีการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเปOนรGอยละ 44.3 เช.นเดียวกับครู มีการศึกษาระดับสูงกว.าปริญญา
ตรี คิดเปOนรGอยละ 3.8  

ภาพรวมระดับการความพึงพอใจของครู นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ อยู.ใน
ระดับมาก ( x  = 3.84 S.D = .925) และเม่ือพิจารณาเปOนรายดGานแลGวพบว.าความพึงพอใจอยู.ใน
ระดับ มาก ตามลําดับดังต.อไปน้ี 1) ดGานการบริหารงานวิชาการ ( x  = 3.98 S.D = .915 )  
2) ดGานกิจกรรมต.าง ๆ ( x  = 3.92 S.D = .952 ) 3) ดGานบริหารงานงบประมาณ ( x  = 3.81  
S.D = .928 4) ดGานการบริหารงานท่ัวไป ( x  = 3.77 S.D = .914) 5) ดGานการบริหารงานบุคคล  

( x  = 3.75 S.D = .918) แนวทางแกGไขผูGบริหารควรมีการพัฒนาตนเองในดGานการบริหารและใชG
หลักการบริหารตามหลักนิติธรรม 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ,การบริหารงาน 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the satisfaction with the 
administration of Krungthep Business Vocational College ,the sample of 300 were 
form the total of 1,336 students and 31 teachers 
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  Major Findings 
 Satisfaction with the administration of Krungthep Business Vocational 
College It was found that a total of 300 respondents, 54 percent male and 46 
percent female, had the most age range of 15 years - 20 years, followed by 21 years 
- 26 years as a teacher,with 7.8 percent, while students were 92.3 percent, in 
education level 44.3% of students had vocational certificate (vocational education as 
well as teachers. had a bachelor's degree education 3.8 percent 

 Overall, the level of total satisfaction were at a high level ( = 3.84 S.D = .925) 
and when considered individually, satisfaction were at high level in the following 

order: 1) Academic administration ( = 3.98 SD = .915) 2) Activities ( = 3.92 SD = .952)  

3) Budget management ( = 3.81 SD = .928 4) General administration ( = 3.77 SD = .914) 

5) Personnel management ( = 3.75 S.D = .918) Solutions for the administrators should 
have self-development in administrators and use the principles of rule of law. 
Keywords: Satisfaction, administrator 
 
บทนํา 
 จากคํากล.าวท่ีว.า “ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองค$กร มีผลต.อความสําเร็จ ของ
งานและองค$กรน้ันเปOนอย.างมาก” ปรียาพร วงศ$อนุตรโรจน$ (2553หนGา124) ไดGอธิบายว.า องค$กรใดก็
ตามหากบุคลากรในองค$กรไม.มีความพึงพอใจในการทํางาน ก็จะเปOนสาเหตุหน่ึงท่ีทํา ใหGผลงานและ
การปฏิบัติงานตกตํ่า คุณภาพงานลดลง มีปcญหาทางดGานวินัย แต.ในทางตรงขGาม หากองค$กรมี
บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานสูง จะมีผลทางบวกต.อการปฏิบัติงาน ดังน้ันองค$กรจึงควรท่ี
จะตGองพิจารณาว.าปcจจัยอะไรบGางท่ีมีส.วนสําคัญในการสรGางความรูGสึกการ มีส.วนร.วม สรGางความ
ผูกพัน สรGางขวัญและกําลังใจใหGเกิดแก.บุคลากร ท้ังน้ี เพ่ือเปOนการสรGางความพึงพอใจในการท่ีจะ
ส.งเสริมใหGบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดGอย.างเต็มความสามารถ เพ่ือสรGางความสําเร็จใหGแก.องค$กร
อย.างเต็มท่ีต.อไป 

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝQกอบรมวิชาชีพ เปOนการพัฒนากําลังคนในระดับก่ึงฝUมือ 
ระดับฝUมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพ่ือใหGเกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพท่ีกําหนดไวGโดย
จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร.วมมือระหว.าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการอย.างต.อเน่ือง และมีประสิทธิภาพและจะตGองสอดคลGองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ การศึกษาเปOนกระบวนการเรียนรูGเพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถ.ายทอดความรูG การฝQก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรGางสรรค$
จรรโลง ความกGาวหนGาทางวิชาการ การสรGางองค$ความรูGอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลGอม สังคม การ
เรียนรูGและปcจจัยเก้ือหนุน ใหGบุคคลเรียนรูGอย.างต.อเน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จะเห็นไดGว.าสถานศึกษาเปOนตัวจักรสําคัญในการจัด
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การศึกษาเพ่ือช.วยแกGปcญหาต.าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเปOนการแกGไขท่ีใหGผลอย.างย่ังยืน เปOนท่ียอมกันท่ัวไป
ว.าสถานศึกษาหลายแห.งเปOนท่ีรูGจักและไดGรับความนิยมอย.างสูงจากพ.อแม. และผูGปกครองในการส.ง
บุตรหลานเขGาไปศึกษาในสถานศึกษาแห.งน้ันดGวยความเช่ือท่ีว.าสถานศึกษาแห.งน้ันจะสามารถหล.อ
หลอมบุตรหลานของตนใหGเปOนคนดี และประสบความสําเร็จ ในการเรียนรูGตามท่ีต้ังเป�าหมายไวGไดG
ภาระหนGาท่ีของผูGบริหารสถานศึกษาจะมีมากหรือนGอยย.อมข้ึนอยู.กับขนาดของสถานศึกษา และ
ขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด
ภาระหนGาท่ีของผูGบริหารสถานศึกษาไวG มี 4 ดGาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห.งชาติ, 
2555, หนGา 24) 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เปOนสถาบันการศึกษามีภาระหนGาท่ีในการผลิต และพัฒนา
กําลังคนดGานอาชีวศึกษา ใหGไดGคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ใหGสอดคลGองกับความตGองการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม และสอดรับกับแผนการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห.งชาติ เพ่ือใหGภาระหนGาท่ีในการจัดการศึกษาสรGางความพึงพอใจใหGกับผูGเรียน และนําขGอมูลท่ี
ไดGมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหGมีคุณภาพซึ่งส.วนหน่ึงมาจากความพึงพอใจของผูGเรียน และ
ครูที่มีต.อการบริหารงานของผูGบริหารสถานศึกษา 
  
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของครู นักเรียน ต.อการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
กรุงเทพธุรกิจ 

2. แนวทางการแกGไขปcญหาท่ีเกิดจากการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวความคิดในการศึกษา คGนควGาในคร้ังน้ี เปOนการศึกษาความพึงพอใจของครู 

นักเรียน ต.อการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ตามขอบข.ายการบริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ 5 ดGาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2)การบริหารงานงบประมาณ 3)การ
บริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานท่ัวไป 5) การบริหารงานกิจกรรมต.าง ๆ ตามรายละเอียดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ีแสดงต.อไปน้ี 
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ผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษา 

  
 
 

 

ภาพที� 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
การดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

1. ประชากรท่ีใชGในการศึกษาคร้ังน้ี ไดGแก. ครู นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส.งเสริมการศึกษาเอกชนปUการศึกษา 2561 จําแนกเปOนครู จํานวน 35 
คน นักเรียน จํานวน 1,336 คน 

2. กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการศึกษาคร้ังน้ีแบ.ง 2 กลุ.ม คือ ครู จํานวน 31 คน นักเรียนจํานวน 
300 คนจากตารางของเครจซี่และมอร$แกน (Krejcie & Morgan:1970) ในระดับความคลาดเคลื่อน 
5% และระดับความเช่ือม่ัน 95%  

เคร่ืองมือวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูลคร้ังน้ีเปOนแบบสอบถามเปOนแบบมาตรา
ส.วนประมาณค.า มี 5 ระดับ แบ.งเปOน 2 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม เก่ียวกับสถานภาพของผูGตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจของครู นักเรียน ต.อการบริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ท่ีครอบคลุมขอบข.ายงานการบริหารงานวิทยาลัย 5 งาน 
 
ขอบเขตด�านเนื้อหา  
 ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต.อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เปOนความรูGสึกหรือทัศนคติท่ีดีต.องานท่ีทําของ
บุคคลท่ีมีต.องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดGรับผลเปOนท่ีพึงพอใจ 
ทําใหGบุคคลเกิดความกระตือรือรGน มีความสุข ความมุ.งม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความ
ผูกพันกับหน.วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา และสิ่งเหล.าน้ีจะส.งผลต.อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานส.งผลต.อถึงความกGาวหนGาและความสําเร็จขององค$การอีก
ดGวย 
 บุคคลจะมีความพึงพอใจก็ต.อเม่ือไดGรับการตอบสนองตามความตGองการของบุคคลน้ัน และ
องค$ประกอบท่ีทําใหGเกิดความพึงพอใจในตัวบุคคลสามารถแบ.งออกเปOน 2 ลักษณะใหญ. ๆ คือ 

ความพึงพอใจของครู นักเรียน ต�อ
การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ
ธุรกิจ 
5 ดGาน 

1. การบริหารงานวิชาการ 
 2.การบริหารงานงบประมาณ 
 3.งานริหารงานบุคคล 
 4. การบริหารงานท่ัวไป 
 5.กิจกรรมดGานต.าง ๆ 
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องค$ประกอบท่ีเก่ียวกับงานและองค$ประกอบท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลGอมของงาน องค$ประกอบท่ี
เก่ียวกับงานไดGแก.ลักษณะของงาน ความสําเร็จของงาน การไดGรับการยอมรับนับถือความกGาวหนGาใน
ตําแหน.งงาน โอกาสท่ีจะไดGรับความกGาวหนGาและความรับผิดชอบ ส.วนองค$ประกอบท่ีเก่ียวกับ
สภาพแวดลGอม ไดGแก. นโยบายการบริหารงาน การนิเทศ ความสัมพันธ$กับผูGบังคับบัญชา และเพ่ือน
ร.วมงาน ความม่ันคงในการทํางาน สภาพแวดลGอมในการทํางาน ฐานะของอาชีพ และรายไดG 

แนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ 
   Shelly (1975) ไดGเสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ว.าความพึงพอใจเปOนความรูGสึกสอง
แบบของมนุษย$ คือ ความรูGสึกทางบวกและความรูGสึกทางลบ ความรูGสึกทางบวกเปOนความรูGสึกท่ี
เกิดข้ึนแลGวจะทําใหGเกิดความสุข ความสุขน้ีเปOนความรูGสึกท่ีแตกต.างจากความรูGสึกทางบวกอ่ืนๆ 
กล.าวคือ เปOนความรูGสึกท่ีมีระบบยGอนกลับความสุขสามารถทําใหGเกิดความรูGสึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดGอีก 
ดังน้ันจะเห็นไดGว.าความสุขเปOนความรูGสึกท่ีสลับซับซGอนและความสุขน้ีจะมีผลต.อบุคคลมากกว.า
ความรูGสึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชัย (2531) กล.าวว.า แนวคิดความพึงพอใจ มีส.วนเก่ียวขGองกับ
ความตGองการของมนุษย$ กล.าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดGก็ต.อเม่ือความตGองการของมนุษย$ไดGรับ
การตอบสนอง ซึ่งมนุษย$ไม.ว.าอยู.ในท่ีใดย.อมมีความตGองการข้ันพ้ืนฐานไม.ต.างกัน 

ทฤษฎีเก่ียวกับความพงึพอใจ 
Kotler, Philip. (2009) รายงานว.า พฤติกรรมของมนุษย$เกิดข้ึนตGองมีสิ่งจูงใจ (motive) 

หรือแรงขับดัน (drive) เปOนความตGองการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจใหGบุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความตGองการของตนเอง ซึ่งความตGองการของแต.ละคนไม.เหมือนกัน ความตGองการ
บางอย.างเปOนความตGองการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช.น ความหิว
กระหายหรือความลําบากบางอย.าง เปOนความตGองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความ
ตGองการการยอม รับ  (recognition) การยกย.อง (esteem) ห รือการเปOน เจG าของท รัพย$สิน 
(belonging) ความตGองการส.วนใหญ.อาจไม.มากพอท่ีจะจูงใจใหGบุคคลกระทําในช.วงเวลาน้ัน ความ
ตGองการกลายเปOนสิ่งจูงใจ เม่ือไดGรับการกระตุGนอย.างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดGรับ
ความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของ Maslow’s theory motivation และทฤษฎี 
Sigmund Freud 
  1. ท ฤษ ฎี แรง จู งใจของ Maslow’s theory motivation Abraham Harold Maslow 
(A.H.Maslow) คGนหาวิธีท่ีจะอธิบายว.าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความตGองการบางอย.าง ณ เวลาหน่ึง 
ทําไมคนหน่ึงจึงทุ.มเทเวลาและพลังงานอย.างมากเพ่ือใหGไดGมาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต.อีกคน
หน่ึงกลับทําสิ่งเหล.าน้ัน เพ่ือใหGไดGรับการยกย.องนับถือจากผูGอ่ืน คําตอบของ Maslow คือ ความ
ตGองการของมนุษย$จะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงนGอยท่ีสุด 
  2. ทฤษฎีแรงจูงใจ Sigmund Freud 

  Sigmund Freud ( S. M. Freud:1964) ต้ังสมมุติฐานว.าบุคคลมักไม.รูGตัวมากนักว.าพลัง
ทางจิตวิทยามีส.วนช.วยสรGางใหGเกิดพฤติกรรม Freud พบว.าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเรGาหลายอย.าง 
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สิ่งเรGาเหล.าน้ีอยู.นอกเหนือการควบคุมอย.างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝcน พูดคําท่ีไม.ต้ังใจพูด มีอารมณ$
อยู.เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย.างมาก 
      
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 ในการบริหารสถานศึกษา ผูGบริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา หลักการ
แนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหาร ท้ังน้ีเพ่ือใหGการจัดการบริหารสถานศึกษามีความ
เหมาะสมผูGเขียนจะไดGกล.าวถึงประเด็นดังกล.าว เพ่ือใหGเกิดความเขGาใจและมุมมองในการบริหาร
สถานศึกษาย่ิงข้ึนต.อไป คําจํากัดความคําว.า “การบริหาร” (Administration) ใชGในความหมาย
กวGางๆ เช.น การบริหารราชการ อีกคําหน่ึง คือ “การจัดการ” (Management) ใชGแทนกันไดGกับคําว.า 
การบริหารส.วน มากหมายถึง การจัดการทางธุรกิจมากกว.าโดยมีผูGกําหนดความหมายหลายท.านไดG
ระบุไวGดังน้ี 
 Peter F Drucker : คือ ศิลปะในการทํางานใหGบรรลุเป�าหมายร.วมกับผูG อ่ืน การบริหาร
การศึกษา หมายถึง กิจกรรมต.างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร.วมกันดําเนิน การ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคม
ในทุกๆ ดGาน นับแต. บุคลิกภาพ ความรูG ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือใหGมีค.านิยม
ตรงกันกับความตGองการของสังคม โดยกระบวนการต.างๆ ท่ีอาศัยควบคุมสิ่งแวดลGอมใหGมีผลต.อบุคคล 
และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต.างๆ อย.างเหมาะสม เพ่ือใหGบุคคลพัฒนาไปตรงตามเป�าหมาย
ของสังคมท่ีตนดําเนินชีวิตอยู. 

ปรียาพร วงศ$อนุตรโรจน$ (2553) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต.าง ๆ ภายในวิทยา โดยกลุ.ม
บุคคลหลายฝ�ายท่ีเก่ียวขGองกับการจัดการศึกษาท้ังระบบโรงเรียน อันท่ีจะพัฒนาสมาชิกของสังคมไม.
ว.าจะเปOนเด็ก เยาวชน หรือประชาชน ใหGมีทักษะ ความรูGความสามารถ ตลอดจนค.านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติที่ดีงามตามท่ีสังคมตGองการ ใน 5 ดGานซึ่งประกอบดGวย  

1. การบริหารวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนใหGไดGผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุดอันไดGแก. ความรูG ความเขGาใจในเน้ือหาวิชา
หลักท่ีจําเปOนต.อการดํารงชีวิตอยู.ในสังคม และรวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยา และความประพฤติ
ของนักเรียนเพ่ือเปOนคนดี การปฏิบัติงาน  

2. การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง งานท่ีโรงเรียนจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปOนการบริการหน.วยงาน
ต.าง ๆ ของโรงเรียนใหGสามารถดําเนินไปตามจุดมุ.งหมายหรือตามท่ีตGองการงานบริหารงบประมาณใน
โรงเรียนจึง เปรียบเสมือนส.วนท่ีประสานงาน หรือคอยสนับสนุนใหGโรงเรียนสามารถดําเนินการไปสู.
เป�าหมายท่ีกําหนดดGวยความราบร่ืน การปฏิบัติงานหรือดําเนินการดGานงบประมาณของโรงเรียน 

3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการดําเนินงานท่ีผูGบริหารไดGใชGศาสตร$และศิลป� 
ในการพิจารณาเพ่ือสรรหาบรรจุ แต.งต้ัง ใหGบุคคลท่ีมีความสามารถ มีความเหมาะสม เขGามาทํางานใน
หน.วยงานและขณะปฏิบัติงานก็ไดGมีการดําเนินการจัดทําประวัติการพัฒนาและการบํารุงรักษาบุคคล
เพ่ือใหGบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดGเต็มความสามารถดํารงชีวิตอยู.ไดG  
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4. การบริหารงานท่ัวไป หมายถึง การจัดระบบบริหารองค$การใหGบริการงานอ่ืน ๆ เพ่ือใหG
บรรลุตามมาตรฐาน เพ่ือใหGบรรลุเป�าหมายท่ีกําหนดไวG โดยมีวัตถุประสงค$หลัก คือ การประสานงาน 
ส.งเสริม สนับสนุน และอํานวยการความสะดวกต.าง ๆ ในการใหGบริการการศึกษาทุกรูปแบบโดยมุ.งใหG
สถานศึกษามีการใชGนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย.างเหมาะสมตลอดจนส.งเสริมการมีส.วนร.วมของ
ผูGปกครอง องค$กร และชุมชน เพ่ือใหGการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน 

5. กิจกรรมดGานต.าง ๆ หมายถึง งานท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือใหGผูGเรียน รวมกันออกความ
คิดเห็น และทําใหGเกิดความสามัคคี เพ่ือใหGงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการร.วมมือ
ของชุมชน องค$กร และครู-ผูGสอน ในการบริหารดGานกิจกรรมโดยมุ.งเนGนใหGนักศึกษามีการใชGนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอย.างเหมาะสมตลอดจนการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต$ใชG 

 
สรุปผลการวิจัย 

ส�วนท่ี 1 จากตัวอย.างผูGตอบแบบสอบถาม 300 ราย โดยความพึงพอใจต.อการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ พบว.าผูGตอบแบบสอบถามท้ังหมด 300คน เปOนเพศชาย รGอยละ 54 
และเพศหญิง คิดเปOนรGอยละ 46 โดยมีช.วงอายุ 15 ปU – 20 ปU มากท่ีสุด รองลงมา คือ 21 ปU – 26 ปU 
ในดGานอาชีพเปOนครู คิดเปOนรGอยละ 7.8 ในขณะท่ีนักเรียน คิดเปOนรGอยละ 92.3 ในดGานระดับ
การศึกษานักเรียนมีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)คิดเปOนรGอยละ44.3 เช.นเดียวกับครู 
มีการศึกษาระดับสูงกว.าปริญญาตรี คิดเปOนรGอยละ 3.8  

ส.วนท่ี 2 ภาพรวมระดับการความพึงพอใจท้ังหมดอยู.ในระดับมาก ( x  = 3.84 S.D = .925) 
และเม่ือพิจารณาเปOนรายดGานแลGวพบความพึงพอใจอยู.ในระดับ มาก ตามลําดับดังต.อไปน้ี 

1. ดGานการบริหารงานวิชาการ ( x  = 3.98 S.D = .915) 
2. ดGานกิจกรรมต.าง ๆ   ( x  = 3.92 S.D = .952) 
3. ดGานบริหารงานงบประมาณ ( x  = 3.81 S.D = .928) 
4. ดGานการบริหารงานท่ัวไป  ( x  = 3.77 S.D = .914) 
5) ดGานการบริหารงานบุคคล  ( x  = 3.75 S.D = .918) 
 

อภิปรายผล 
  ผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครู นักเรียน ต.อการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กรุงเทพธุรกิจ มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจภาพรวมอยู.ในระดับมากและเม่ือพิจารณา
เปOนรายดGานพบว.าอยู.ระดับมากทุกดGาน ท้ังน้ีเพราะกลุ.มตัวอย.างท่ีตอบแบบสอบถามมีความเขGาใจใน
การบริหารของ ผูGบริหารสถานศึกษาน้ันดีแลGว ซึ่งสอดคลGองกับผลการวิจัยของ ก่ิงพร ทองใบ (2553) 
พบว.าโดยภาพรวมอยู.ในระดับดี ในรายดGาน ครูมีความคิดเห็นต.อการบริหารงานของผูGบริหาร
สถานศึกษาอยู.ในระดับดี มี 3 ดGานไดGแก. ดGานการบริหารงานวิชาการ ดGานการบริหารงานงบประมาณ 
นอกจากน้ียังสอดคลGองกับผลการวิจัยของ ศิริพร ทองกอน. (2555: 4) พบว.า ความพึงพอใจของครูท่ี
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มีต.อการปฏิบัติงานของผูGบริหารสถานศึกษาอยู.ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดGาน เรียงลําดับ
ดGานท่ีมีความพึงพอใจจากสูงไปหาตํ่าไดGดังน้ีคือ ดGานการบริหารงานท่ัวไป ดGานการบริหารงานบุคคล 
ดGานการบริหารงานงบประมาณ และ Jolly (1999: 4224-A) ไดGกล.าวว.าความสําเร็จของการบริหาร
ส.วนหน่ึงมาจากความรูGความเขGาใจและประสบการณ$ของผูGใตGบังคับบัญชา 

จากการศึกษาขGอมูลความพึงพอใจของครูต.อการบริหารงานบุคคลของผูGบริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจพบว.า ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต.อการบริหารงานบุคคลของผูGบริหาร
อยู.ในระดับมากทุกดGาน ซึ่งสอดคลGองกับผลการวิจัยของ สุนทร เพ็ชร$พราว (2551 : บทคัดย.อ) พบว.า 
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต.อการบริหารงานผูGบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จันทบุรี เขต 1 อยู.ในระดับมาก ซึ่งเรียงลําดับจากค.าเฉลี่ยมากไปหานGอย ไดGแก. ดGานการบริหารงาน
บุคคล ดGานการบริหารงานวิชาการ ดGานการบริหารงานท่ัวไป และดGานการบริหารงบประมาณ 
ตามลําดับ อาจเปOนเพราะกระบวนการจัดกิจกรรมของกลุ.มบุคคลท่ีจะสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน มีความสําเร็จตามความมุ.งหมายท่ีของโรงเรียนกําหนด ประกอบกับผูGบริหารโรงเรียนมีความ
รับผิดชอบต.อการปฏิบัติงานในโรงเรียนเสริมสรGาง คุณภาพของงาน แนะนําประสานควบคุมและ
ตัดสินใจในการดําเนินการต.าง ๆ ในโรงเรียนท้ัง การสรGางขวัญและกําลังใจใหGผูGใตGบังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบกับครูผูGสอนเห็น ความสําคัญของผูGบริหารโรงเรียนในการบริหารการศึกษาของ
ผูGบริหารเปOนกระบวนการจัดกิจกรรมของกลุ.มคนท่ีครูควรจะสนับสนุน ขณะท่ีผูGบริหารโรงเรียน
เครือข.ายมีความสามารถหลายดGาน คือ ดGานความสัมพันธ$ติต.อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ผูGบริหารใหGความ
ร.วมมือและจริงใจในการปฏิบัติงานกับครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งครูในโรงเรียนเครือข.ายก็มีความ
พึงพอใจในระดับมากเช.นกัน และยังสอดคลGองกับผลงานวิจัยของ บัณฑิต ผังนิรันดร$ (2550) พบว.า
ปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อความพึงพอใจในงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ไดGแก. 
แรงจูงใจในการทํางาน ภาวะผูGนําองค$กรและวัฒนธรรมองค$กร นอกจากน้ียังสอดคลGองกับผลการวิจัย
ของ ประจงศักด์ิ สถิตนGอย. (2553). พบว.าความพึงพอใจของครูและผูGปกครองท่ีมีต.อการบริหารงาน
ของ ผูGบริหารข้ึนอยู.กับแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจ รวมถึงผลการวิจัยของ พีรณันต$ สุขสมบูรณ$
(2553) พบว.า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต.อการบริหารงานของผูGบริหารโรงเรียน วัดราษฎร$ รังสรรค$ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภาพรวมและรายดGานอยู.ในระดับมาก และ
สอดคลGองกับผลการศึกษาของ มนตรี ดวงสิน (2553) พบว.าความพึงพอใจของครูท่ีมีต.อการบริหาร
ของโรงเรียนเทศบาล อยู.ในระดับมาก ไดGแก. แบบผูGนํามุ.งเกณฑ$ แบบมุ.งงาน แบบสัมพันธ$ และแบบมุ.ง
ประสาน สอดคลGองกับผลกาวิจัยของปราโมทย$ ออกเวหา (2548)พบว.า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในการบริหารอยู.ในระดับมาก การบริหารดGานบุคคลโดยภาพรวมก็มีความพึงพอใจในการบริหารอยู.ใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจเร่ืองการกําหนดหนGาท่ีและความรับผิดชอบในตําแหน.งต.าง ๆ มีความ
ชัดเจน และปฏิบัติไดG  
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ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของครูต.อการบริหารของผูGบริหารในภาพรวม พบว.า อยู.ใน
ระดับดี และเม่ือพิจารณารายดGานไม.มีดGานไหนท่ีมีผูGคิดเห็นว.าผูGบริหารสถานศึกษาบริหารไดGดีมาก 
ดังน้ันผูGบริหารควรตระหนักตนเองและพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ใหGสูงข้ึน จึงจะทําใหGการบริหารงาน
สถานศึกษาเปOนไปอย.างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในทุกฝ�ายในวิทยาลัย 
 2. เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของครูต.อการบริหารของผูGบริหารรายขGอของดGานต.างๆ พบว.า 
ผูGบริหารนํายุทธศาสตร$การกํากับ ตรวจสอบติดตามการใชGจ.ายเงินงบประมาณใหGเปOนไปตามระเบียบท่ี
กําหนด ตํ่ากว.าทุกขGอ ผูGวิจัยจึงเสนอแนะว.าควรบริหารตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลัก
นิติธรรม คือ การท่ีผูGบริหารสถานศึกษากํากับติดตามใหGครูผูGมีหนGาท่ีในการจัดซื้อจัดจGางและ และใชG
จ.ายงบประมาณใหGเปOนไปตามวัตถุประสงค$กําหนดผูGรับรับผิดชอบการเงินบัญชีและพัสดุชัดเจนของ
งบประมาณแต.ละหมวด บริหารงบประมาณตามระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนดไวG จัดระบบการ
ตรวจสอบถ.วงดุลการบริหารงบประมาณรวมท้ังมีความรัดกุมและ รวดเร็ว  
 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นของครูต.อการบริหารของผูGบริหารสถานศึกษาในกลุ.มอ่ืนๆ  
 2. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูGปกครองนักเรียนและชุมชนต.อการการบริหารของผูGบริหารวิทยาลัย 
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การประเมินความต�องการจําเปCนของผู�ใช�บริการเดอะฟkตเนส เ 
ขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

The Needs Assessment of The Service User at The Fitness 
Taweewattana Bangkok 

 
กนกวรรณ ป}ยานุวัฒน$กุล1 และอิสรีย$ ศุภเลศิจารุภัทร$2 

1สาขาการจัดการการกีฬา, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2สาขาการบริหารจัดการกีฬา, คณะศิลปศาสตร$, สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตยะลา 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค$ เพ่ือศึกษาสภาพท่ีเปOนจริงและสภาพท่ีคาดหวังการใหGบริการ
ของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือวิเคราะห$ความตGองการจําเปOนของ
ผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติการวิเคราะห$ขGอมูลใชGค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการจัด
เรียงลําดับความสําคัญของความตGองการจําเปOน (PNImodified) ผลการวิจัยสรุปไดGดังน้ี  

1) สภาพท่ีเปOนจริงในการบริการตามความคิดเห็นของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู.ในระดับมาก (Χ= 4.44) โดยผูGใชGบริการมีความคิดเห็นสูงสุดในดGาน
ผลิตภัณฑ$ (Χ= 4.51) รองลงมา คือ ดGานลักษณะทางกายภาพ (Χ= 4.50) ดGานช.องทางจัดจําหน.าย  
(Χ= 4.43) ดGานราคากับดGานบุคลากร (Χ= 4.41) ดGานกระบวนการบริการ (Χ= 4.40) และดGาน
การส.งเสริมการตลาด (Χ= 4.39) ตามลําดับ 

2) สภาพท่ีคาดหวังในการบริการตามความคิดเห็นของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู.ในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.62) โดยผูGใชGบริการมีความคิดเห็นสูงสุดใน
ดGานผลิตภัณฑ$กับดGานการส.งเสริมการตลาด (Χ= 4.65) รองลงมา คือ ดGานกระบวนการบริการ  
(Χ= 4.64) ดGานราคากับดGานบุคลากร (Χ= 4.61) ดGานลักษณะทางกายภาพ (Χ= 4.60) และดGาน
ช.องทางการจัดจําหน.าย (Χ= 4.59) ตามลําดับ 

3) ความตGองการจําเปOนของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครในภาพรวม 
พบว.า ผูGใชGบริการมีความตGองการจําเปOนสูงสุดในดGานการส.งเสริมการตลาด (PNI modified = 0.06) 
รองลงมาคือ ดGานราคากับดGานกระบวนการบริการ (PNI modified = 0.05) ดGานช.องทางจัดจําหน.ายกับ
ดGานบุคลากร (PNI modified = 0.04) ดGานผลิตภัณฑ$  (PNI modified = 0.03) และดGานลักษณะทาง
กายภาพ (PNI modified = 0.02) ตามลําดับ 
คําสําคญั: ความตGองการจําเปOน, สภาพท่ีเปOนจริง, สภาพท่ีคาดหวัง, เดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา 
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Abstract 
The objective of this research is to study the actual and expected condition 

of the 400 service user at The Fitness Taweewattana Bangkok. The research tools are 
the questionnaire, percentage, the standard deviation and the index of PNImodified. The 
research result were 

1) The actual condition of the service user at The Fitness Taweewattana 
Bangkok. (Χ= 4.44) The highest percentage was the product (Χ= 4.51). The second 
was the physical evidence was (Χ=4.50), the place (Χ= 4.43), the price and people 
(Χ= 4.41) , the process (Χ= 4.40) and the promotion (Χ= 4.39) respectively. 

2) The expected condition of the service user at The Fitness Taweewattana 
Bangkok was highest ( Χ= 4.62). The highest percentage was the product and 
promotion (Χ= 4.65). The second was the process (Χ= 4.64), the price and people 
(Χ= 4.61), the physical evidence (Χ= 4.60) and the place (Χ= 4.59) respectively. 

3) The needs assessment of the service user at The Fitness Taweewattana Bangkok 
in overall found that the highest needs was the promotion (PNI modified = 0.06). The second 
was the price and the process (PNI modified = 0.05), the place and people (PNI modified = 0.04), 
the product (PNI modified = 0.03) and the physical evidence (PNI modified = 0.02) respectively. 
Keywords: The needs assessment,  The actual condition,  The expected condition, 
The Fitness Taweewattana  
 
บทนํา 
 สืบเน่ืองจากแผนพัฒนาการกีฬาแห.งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ไดGมีการส.งเสริมใหG
ประชาชนในประเทศไทยไดGรับโอกาสในการออกกําลังกายและเล.นกีฬาอย.างท่ัวถึง ดGวยการสรGาง
ค.านิยม และวิถีชีวิตใหGรักในการออกกําลังกายและการเล.นกีฬาอย.างถูกวิธี นําไปสู.การมีสุขภาพ
ร.างกายท่ีแข็งแรง รวมไปถึงสุขภาพจิตท่ีดี ทําใหGประชาชนไทยเกิดกระแสต่ืนตัวและตระหนักในเร่ือง
สุขภาพอันเกิดมาจากการออกกําลังกายและการเล.นกีฬากันมากข้ึน รวมถึงแผนพัฒนาการกีฬา
แห.งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ท่ีไดGมีการมุ.งพัฒนาการออกกําลังกายและการเล.นกีฬาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือส.งเสริมการเรียนรูGและความตระหนักดGานการกีฬาสําหรับประชาชนทุกกลุ.ม ตลอดจนมี
การส.งเสริมดGานการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย.างจริงจัง จึงทําใหGธุรกิจการบริการเก่ียวกับสุขภาพใน
ปcจจุบันไดGรับความนิยมเปOนอย.างมากจากประชาชนไทยและมีแนวโนGมท่ีจะขยายตัวมากข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองความตGองการของลูกคGา จึงทําใหGเกิดองค$กรธุรกิจบริการเก่ียวกับการออกกําลังกายใน
รูปแบบต.างๆ เกิดข้ึนมากมาย  
 ฟ}ตเนสเซ็นเตอร$ หรือสถานออกกําลังกาย ไดGมีผูGประกอบการดําเนินการเป}ดเพ่ือรองรับกลุ.ม
ลูกคGาท่ีตGองการออกกําลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพ สําหรับกลุ.มสมาชิกส.วนใหญ.เปOนกลุ.มนักธุรกิจ ผูGท่ีมี
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ช่ือเสียงในสังคม ดารา นักแสดง ตลอดจนขGาราชการช้ันผูGใหญ. ท้ังทหาร ตํารวจ ขGาราชการพลเรือน 
รวมไปถึงกลุ.มคนวัยทํางานต.างๆ โดยผูGบริโภคส.วนใหญ.ไดGเล็งเห็นถึงประโยชน$ของการออกกําลังกาย 
ตลอดจนการออกกําลังกายในสถานท่ีออกกําลังกายท่ีเปOนวิธีการออกกําลังกายท่ีสอดคลGองและ
เหมาะสมกับสภาวะแวดลGอมและเศรษฐกิจในปcจจุบัน ซึ่งการออกกําลังกายในสถานออกกําลังกายน้ัน
มีขGอดี คือ มีการใชGพ้ืนท่ีนGอยกว.าการเล.นกีฬาประเภทอ่ืนๆ การบริหารร.างกายเปOนการออกกําลังกาย
ท่ีใชGเวลานGอย แต.สามารถออกกําลังกายไดGมากจึงเหมาะสมกับสภาพสังคม และภาวะเศรษฐกิจท่ีเร.ง
รีบในปcจจุบันซึ่งผูGบริโภคมีเวลาว.างหลังจากภารกิจประจําวันไม.มากนัก อุปกรณ$ในการใชGบริหาร
ร.างกายในปcจจุบันไดGมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขGามาช.วยใหGการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน สามารถใชGบริหารร.างกายเฉพาะส.วนท่ีตGองการไดG และสามารถออกกําลังกายไดGทุกสภาพ
อากาศ (จิตติกาญ พันธ$พรมและคณะ, 2551) 
 ในปcจจุบันธุรกิจการใหGบริการฟ}ตเนสเซ็นเตอร$หรือสถานออกกําลังกายน้ัน และมีโอกาส
เติบโตและขยายตัวไดGอีกมาก อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมของกลุ.มคนท่ีนิยมใชGหันมาออกกําลังกายหรือ
เล.นกีฬากันมากข้ึน โดยผลการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายหรือเล.นกีฬาของประชากรไทย 
พบว.า ประชากรท่ีมีอายุ 11 ปUขึ้นไป จํานวนท้ังสิ้น 57.7 ลGานคน มีผูGออกกําลังกายหรือเล.นกีฬา 15.1 
ลGานคน คิดเปOนรGอยละ 26.1 โดยผูGชายมีอัตราการออกกําลังกายหรือเล.นกีฬาสูงกว.าผูGหญิงเล็กนGอย 
(รGอยละ 27.4 และ 25.0 ตามลําดับ) และเม่ือพิจารณาตามเขตการปกครอง และภาค พบว.า ผูGที่อยู.ใน
เขตเทศบาลมีอัตราสูงกว.า ผูGอยู.นอกเขตเทศบาลอย.างเห็นไดGชัด (รGอยละ 30.4 และ 23.9 ตามลําดับ) 
และกรุงเทพมหานครมีอัตราการออกกําลังกายหรือเล.นกีฬาสูงกว.าภาคอ่ืนๆ และจากจํานวน
ประชากรอายุ 11 ปUข้ึนไปท่ีออกกําลังกายหรือเล.นกีฬา จํานวน 15.1 ลGานคน เปOนผูGท่ีอยู.ในวัยผูGใหญ. 
(25 – 59 ปU) สูงสุด คือ รGอยละ 44.3 รองลงมา คือ วัยเยาวชน (15 – 24 ปU) รGอยละ 27.6 วัยเด็ก 
(11 -14 ปU) รGอยละ 15.3 และตํ่าสุด คือ วัยผูGสูงอายุ (60 ปUข้ึนไป) รGอยละ 12.8 (สํานักงานสถิติ
แห.งชาติ, 2555) 
 เดอะฟ}ตเนส (The Fitness) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปOนฟ}ตเนสเซ็นเตอร$ท่ีเป}ด
ใหGบริการท่ีเก่ียวขGองกับการส.งเสริมสุขภาพ มีอุปกรณ$และเคร่ืองออกกําลังกายแบบต.างๆ อาทิเช.น  
กลุ.ม Machine Weight กลุ.ม Free Weight กลุ.ม Cardio Training เปOนตGน และมีคลาสการออก
กําลังกายแบบกลุ.ม เช.น Body Combat, Easy Dance, Yoga, Zumba, Hip-Hop ฯลฯ โดยเป}ด
ใหGบริการต้ังแต.เวลา 07.00-23.00 น. แต.ท้ังน้ี การจะทําใหGธุรกิจดังกล.าวน้ันประสบความสําเร็จ สิ่ง
สําคัญจะตGองมีการใหGบริการทีดี (Parasuraman,1985) เพราะเม่ือลูกคGามีความพึงพอใจในการ
ใหGบริการของฟ}ตเนสเซ็นเตอร$แลGวก็จะทําใหGลูกคGายังคงใชGบริการอย.างต.อเน่ือง และสื่อสารกับเพ่ือน
และคนใกลGชิด ซึ่งอาจส.งผลใหGมีระดับของการใชGบริการเพ่ิมมากข้ึน (Howat,1999) ในการท่ีจะทําใหG
ลูกคGาพึงพอใจในบริการไดGน้ัน การสํารวจความตGองการของลูกคGาเก่ียวกับการใหGบริการในฟ}ตเน
สเซ็นเตอร$นับเปOนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหGธุรกิจประสบความสําเร็จ 
 จากความสําคัญในขGางตGน ทําใหGผูGวิจัยมุ.งท่ีจะศึกษาถึงเก่ียวกับสภาพท่ีเปOนจริงและสภาพท่ี
คาดหวังในการบริการของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือประเมินความ
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ตGองการจําเปOนของของผูGใชGบริการ ซึ่งเปOนกระบวนการวิเคราะห$ความแตกต.างระหว.างสิ่งท่ีควรจะเปOน
และสิ่งท่ีเปOนอยู.ในปcจจุบัน หลังจากน้ันจัดลําดับความสําคัญของความตGองการจําเปOนโดยการเรียงค.า
ดัชนีจากมาไปหานGอย ดัชนีท่ีมีค.ามากแปลว.า มีความตGองการจําเปOนสูงท่ีตGองไดGรับการพัฒนามากกว.า
ดัชนีท่ีมีค.านGอย (สุวิมล ว.องวาณิช, 2550) ท้ังน้ี ผลการวิจัยท่ีไดGจะเปOนขGอคGนพบน้ีสามารถใชGเปOน
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการใหGบริการ และสรGางกลยุทธ$ทางการตลาด ท่ีสอดคลGองกับ
ความตGองการของผูGใชGบริการไดGเปOนอย.างดี และ ใชGเปOนแนวทางในการบริหารจัดการศูนย$ออกกําลัง
กายฟ}ตเนสเซ็นเตอร$ไดGอย.างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ีเปOนจริงการใหGบริการของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาสภาพท่ีความคาดหวังการใหGบริการของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ื อ วิเคราะห$ความตGองการจําเปOนของผูG ใชGบ ริการเดอะฟ} ตเนส เขตท วีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพท่ีเปOนจริง 
 ดGานผลิตภัณฑ$ (Product)  
 ดGานราคา (Price)  
 ดGานสถานท่ีช.องทางจัดจําหน.าย (Place)  
 ดGานการส.งเสริมการตลาด (Promotion)  
 ดGานบุคลากร (People)  

ดGานกระบวนการบริการ (Process)  
 ดGานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

(Kotler, 2005) 

 

ความต�องการจําเปCน 
ของผู�ใช�บริการ 

เดอะฟkตเนส  เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 

 

สภาพท่ีคาดหวัง 
 ดGานผลิตภัณฑ$ (Product)  
 ดGานราคา (Price)  
 ดGานสถานท่ีช.องทางจัดจําหน.าย (Place)  
 ดGานการส.งเสริมการตลาด (Promotion)  
 ดGานบุคลากร (People)  

ดGานกระบวนการบริการ (Process)  
 ดGานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

(Kotler, 2005) 
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ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 
 1. ผูGประกอบธุรกิจสามารถนําผลการวิจัยไปเปOนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการใหGบริการท่ีสอดคลGองกับความตGองการของผูGใชGบริการไดGเปOนอย.างดี 
 2. ผูGประกอบธุรกิจสามารถใชGเปOนแนวทางในการบริหารจัดการและสรGางกลยุทธ$ทาง
การตลาดของศูนย$ออกกําลังกายฟ}ตเนสเซ็นเตอร$ไดGอย.างมีประสิทธิภาพ 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 รูปแบบการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) 
โดยใชGแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขGอมูลเพ่ือศึกษาสภาพท่ีเปOนจริงและสภาพท่ีคาดหวังการ
ใหGบริการของผูGใชGบริการ โดยทําการวิเคราะห$และจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตGองการจําเปOน
ของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 กลุ.มตัวอย.าง 

กลุ.มตัวอย.างเปOนผูGใชGบริการของเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 
คนโดยผูGวิจัยไดGกําหนดขนาดกลุ.มตัวอย.าง โดยใชGสูตรของยามาเน. (Yamane, 1973) และกําหนด
ความคลาดเคลื่อนในการสุ.มตัวอย.างเท.ากับ 0.05 และใชGวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เพ่ือใหGไดGขนาดกลุ.มตัวอย.างตามท่ีคํานวณไดGจากสูตร  
 เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย  

เปOนแบบสอบถามท่ีผูGวิจัยสรGางข้ึนตามแนวคิดและทฤษฎีส.วนประสมทางการตลาด(Kotler, 
2005)ประกอบดGวย 1.ดGานผลิตภัณฑ$ (Product) 2.ดGานราคา (Price) 3. ดGานสถานท่ีช.องทางจัด
จําหน.าย (Place) 4.ดGานการส.งเสริมการตลาด (Promotion) 5.ดGานบุคลากร (People) 6. ดGาน
กระบวนการบริการ (Process) และ7.ดGานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เพ่ือศึกษา
เก่ียวกับสภาพท่ีเปOนจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการบริการของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครโดยแบ.งมาตราการประเมินค.าออกเปOน 5 ระดับ  
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

1. ขGอมูลเก่ียวกับสภาพท่ีเปOนจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการบริการของผูGใชGบริการเดอะฟ}ต
เนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วิเคราะห$โดยการคํานวณหาค.าเฉลี่ย (Χ)และส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แปลความหมายโดยใชGเกณฑ$คะแนน ดังน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง สภาพท่ีเปOนจริง/สภาพท่ีคาดหวัง อยู.ในระดับ มากท่ีสุด  
3.50 - 4.49 หมายถึง สภาพท่ีเปOนจริง/สภาพท่ีคาดหวัง อยู.ในระดับ มาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง สภาพท่ีเปOนจริง/สภาพท่ีคาดหวัง อยู.ในระดับ ปานกลาง 

  1.50 - 2.49 หมายถึง สภาพท่ีเปOนจริง/สภาพท่ีคาดหวัง อยู.ในระดับ นGอย 
1.00 - 1.49 หมายถึง สภาพท่ีเปOนจริง/สภาพท่ีคาดหวัง อยู.ในระดับ นGอยท่ีสุด 
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2. การวิเคราะห$ความตGองการจําเปOนของผูG ใชGบ ริการเดอะฟ} ตเนส เขตท วีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห$ความแตกต.างระหว.างสภาพท่ีเปOนจริงกับสภาพท่ีคาดหวัง และ
เรียงลําดับของผลต.างของคะแนนเฉลี่ย โดยใชGวิธี Modified Priority Index (PNImodifird) ตามสูตร
ดังน้ี 
   PNImodifird = (I – D) / D 
  สภาพท่ีคาดหวัง (Importance : I) 
  สภาพท่ีเปOนจริงในปcจจุบัน (Degree of Success : D) 

หลังจากน้ันจัดลําดับความสําคัญของความตGองการจําเปOนโดยการเรียงค.าดัชนีจากมาไปหา
นGอย ดัชนีท่ีมีค.ามากแปลว.า มีความตGองการจําเปOนสูงท่ีตGองไดGรับการพัฒนามากกว.าดัชนีท่ีมีค.านGอย 
(สุวิมล ว.องวาณิช,2550) 
 
ผลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 1 ผลการการศึกษาสภาพท่ีเปOนจริง สภาพท่ีคาดหวัง และความตGองการจําเปOนของ
ผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

ส�วนประสมทางการตลาด 
สภาพท่ีเปCนจริง สภาพท่ีคาดหวัง PNI 

modified 
ลําดับ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
ดGานผลิตภัณฑ$ 4.51 0.43 มากท่ีสุด 4.65 0.40 มากท่ีสุด 0.03 4 
ดGานราคา 4.41 0.43 มาก 4.61 0.32 มากท่ีสุด 0.05 2 
ดGานช.องทางจัดจําหน.าย 4.43 0.35 มาก 4.59 0.36 มากท่ีสุด 0.04 3 
ดGานการส.งเสริมการตลาด 4.39 0.41 มาก 4.65 0.35 มากท่ีสุด 0.06 1 
ดGานบุคลากร 4.41 0.40 มาก 4.61 0.35 มากท่ีสุด 0.04 3 
ดGานกระบวนการบริการ 4.40 0.44 มาก 4.64 0.34 มากท่ีสุด 0.05 2 
ดGานลักษณะทางกายภาพ 4.50 0.42 มากท่ีสุด 4.60 0.40 มากท่ีสุด 0.02 5 

ภาพรวม 4.44 0.31 มาก 4.62 0.29 มากท่ีสุด   
 

จากผลการวิเคราะห$ขGอมูล พบว.า สภาพท่ีเปOนจริงในการบริการตามความคิดเห็นของ
ผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู.ในระดับมาก (Χ= 4.44) โดย
ผูGใชGบริการมีความคิดเห็นสูงสุดในดGานผลิตภัณฑ$ (Χ= 4.51) รองลงมา คือ ดGานลักษณะทางกายภาพ 
(Χ= 4.50) ดGานช.องทางจัดจําหน.าย (Χ= 4.43) ดGานราคากับดGานบุคลากร (Χ= 4.41) ดGาน
กระบวนการบริการ (Χ= 4.40) และดGานการส.งเสริมการตลาด (Χ= 4.39) ตามลําดับ 

ส.วนสภาพท่ีคาดหวังในการบริการตามความคิดเห็นของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู.ในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.62) โดยผูGใชGบริการมีความคิดเห็น
สูงสุดในดGานผลิตภัณฑ$กับดGานการส.งเสริมการตลาด (Χ= 4.65) รองลงมา คือ ดGานกระบวนการ

Χ Χ  
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บริการ (Χ= 4.64) ดGานราคากับดGานบุคลากร (Χ= 4.61) ดGานลักษณะทางกายภาพ (Χ= 4.60) 
และดGานช.องทางการจัดจําหน.าย (Χ= 4.59) ตามลําดับ 

และการวิเคราะห$ความตGองการจําเปOนของผูG ใชGบ ริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครในภาพรวม พบว.า ผูGใชGบริการมีความตGองการจําเปOนสูงสุดในดGานการส.งเสริม
การตลาด (PNI modified = 0.06) รองลงมาคือ ดGานราคากับดGานกระบวนการบริการ (PNI modified = 
0.05) ดGานช.องทางจัดจําหน.ายกับดGานบุคลากร (PNI modified = 0.04) ดGานผลิตภัณฑ$ (PNI modified = 
0.03) และดGานลักษณะทางกายภาพ(PNI modified = 0.02) ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองการประเมินความตGองการจําเปOนของผูGใชGบริการเดอะฟ}ตเนส เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห$ขGอมูลท่ีแสดงค.าระดับความตGองการจําเปOนดGวยค.า 
PNImodified โดยขGอท่ีมีค.า PNImodified มาก แสดงว.า มีความตGองการจําเปOนในระดับมากกว.าขGอท่ีมีค.า 
PNImodified นGอย ดังน้ันความตGองการจําเปOนท่ีมีค.า PNImodified มาก จึงควรใหGความสําคัญในการนํามา 
ปรับปรุง แกGไข หรือพัฒนาก.อนเสมอ ซึ่งจากการศึกษาความตGองการจําเปOนของผูGใชGบริการเดอะฟ}ต
เนส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครตามปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดGาน พบว.า กลุ.ม
ผูGใชGบริการมีความตGองการจําเปOนสูงสุดในดGานการส.งเสริมการตลาด มาเปOนอันดับแรก ซึ่งแสดงใหGเห็น
ว.า สิ่งท่ีผูGใชGบริการคาดหวังไวGกับสิ่งท่ีเปOนจริงหรือสิ่งท่ีไดGรับในดGานการส.งเสริมการตลาดน้ันอาจยังไม.
สามารถตอบสนองต.อความตGองการของตนเองท่ีจะทําใหGเกิดความพึงพอใจต.อการใชGบริการไดGดี
เท.าท่ีควร ดังน้ัน อันดับแรกท่ีผูGประกอบการควรคํานึงถึงคือการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ$ในดGานการ
ส.งเสริมการตลาดใหGสอดคลGองกับความตGองการของผูGใชGบริการใหGมากข้ึนเพ่ือเปOนการดึงดูดใจใหG
ผูGใชGบริการยังคงใชGบริการฟ}ตเนสเซ็นเตอร$ตลอดไป รวมท้ังเปOนการดึงความสนใจแก.ลูกคGาใหม.ใหGเขGา
มาใชGบริการอีกดGวย สอดคลGองกับฟ}ลิป คอตเลอร$ (Kotler,2005) กล.าวว.า การส.งเสริมการตลาด
(Promotions) เปOนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดต.อสื่อสารใหGผูGใชGบริการ โดยมีวัตถุประสงค$
ท่ีจะแจGงข.าวสารหรือชักจูงใหGเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชGบริการและเปOนกุญแจสําคัญของ
การตลาดสายสัมพันธ$ ซึ่งสอดคลGองกับผลการศึกษาของป}ยวัฒน$ คงทน (2557) ท่ีพบว.า ความสําคัญ
ของประสมทางการตลาดท่ีมีผลต.อผูGใชGบริการฟ}ตเนสเซ็นเตอร$ขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครใน
ดGานการส.งเสริมการตลาด อยู.ในระดับมาก รวมถึงการศึกษาของชุนดร ธีรวัฒนอมร (2554) ท่ีไดG
ทําการศึกษาเก่ียวกับความตGองการส.วนประสมทางการตลาดของผูGใชGบริการทางการกีฬาและการออก
กําลังกายในสนามกีฬาแห.งชาติ พบว.า ความตGองการส.วนประสมทางการตลาดในดGานการส.งเสริม
การตลาดอยู.ในระดับมาก ส.วนปcจจัยในดGานอ่ืนๆ ผูGประกอบการก็ควรคํานึงถึงและพัฒนาร.วมไปดGวย
เช.นเดียวกับคํากล.าวของฟ}ลิป คอตเลอร$ (Kotler, 2005) ท่ีกล.าวไวGว.า การท่ีธุรกิจท่ีใหGบริการจะ
ดําเนินงานอย.างมีประสิทธิภาพไดGน้ันจําเปOนจะตGองอาศัยส.วนประสมการตลาด ท้ัง 7 อย.าง หรือ 7P's 
ในการกําหนดกลยุทธ$การตลาด ประกอบดGวย ดGานผลิตภัณฑ$ ดGานราคา ดGานช.องทางจัดจําหน.าย 
ดGานการส.งเสริมการตลาด ดGานบุคลากร ดGานกระบวนการบริการ และดGานลักษณะทางกายภาพ โดย
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จะตGองจัดส.วนประกอบแต.ละอย.างใหGมีความเหมาะสมกับสภาพแวดของธุรกิจท่ีแตกต.างกันออกไป 
สอดคลGองกับผลการศึกษาอุษา ศรีไชยา (2560) ท่ีแสดงใหGเห็นว.าส.วนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดGาน 
มีผลต.อการตัดสินใจใชGบริการฟ}ตเนสเซ็นเตอร$ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของกรุงเทพมหานครอยู.ใน
ระดับมากทุกดGาน 

 
ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ดGานผลิตภัณฑ$ (Product): ควรมีการดูแลรักษาเพ่ือไม.ใหGเกิดความชํารุด และมีความ
ปลอดภัยอยู.เสมอ เพ่ิมอุปกรณ$ที่ทันสมัย และมีหลากหลายมากข้ึน  
 2. ดGานราคา (Price): ควรมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสมของอัตราค.าบริการเม่ือ
เปรียบเทียบกับบริการท่ีไดGรับและสอดคลGองกับความตGองการของผูGใชGบริการ 
 3. ดGานสถานท่ีช.องทางจัดจําหน.าย (Place): ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีใหGบริการมีความเหมาะสม
เพียงพอต.อผูGมาใชGบริการ และรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีใหGบริการอย.างสมํ่าเสมอ 
 4. ดGานการส.งเสริมการตลาด (Promotion): ควรปรับเปลี่ยนโปรโมช่ันเสมอตามความ
เหมาะสมเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูGใชGบริการท้ังเก.าและใหม.  
 5. ดGานบุคลากร (People): ควรมีใหGเพียงพอต.อผูGมาใชGบริการและมีความรูGความสามารถใน
การดูแลหรือการเทรน 
 6. ดGานกระบวนการบริการ (Process): ควรมีการสอบถามความพึงพอใจของลูกคGาเพ่ือนําไป
ปรับปรุงกระบวนการใหGบริการอย.างสมํ่าเสมอ มีการจัดระบบการดูแลใหGมีประสิทธิภาพและเปOน
มาตรฐานเพ่ือสรGางความม่ันใจใหGแก.ผูGใชGบริการ 
 7. ดGานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence): ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน$ใหGสะอาด 
สวยงาม น.าสนใจอยู.เสมอ เพ่ือดึงดูดใหGมีผูGมาใชGบริการเพ่ิมข้ึน  
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

เพ่ือศึกษาความตGองการของผูGใชGบริการอย.างแทGจริง ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงลึก มีการ
สัมภาษณ$ในดGานของผูGประกอบการถึงปcญหาท่ีพบหรือขGอจํากัดในการทําธุรกิจฟ}ตเนสเซ็นเตอร$เพ่ือ
ประโยชน$ในการวางแผนกลยุทธืใหGตรงกับความตGองการของผูGบริโภคและลดความเสี่ยงทางธุรกิจแก.
ผูGประกอบการ 
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การปรบัตัวของผู�ประกอบการสู�ธุรกิจสีเขียว 
Adaptation of entrepreneurs to green business 
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บทคัดย�อ 
งานวิจัยน้ี มี วัตถุประสงค$ เพ่ือศึกษาแรงผลักดันภายนอกท่ี มีผลต.อการปรับตัวของ

ผูGประกอบการธุรกิจสีเขียว และเพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีทําใหGองค$กรประสบความสําเร็จในการเปOนธุรกิจสี
เขียว โดยเปOนการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บขGอมูลจากผูGประกอบการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 200 ราย 
 ผลการศึกษาพบว.าแรงผลักดันภายนอกท่ีมีผลต.อการปรับตัวของผูGประกอบการธุรกิจสีเขียว
มากท่ีสุดไดGแก. ดGานการตลาดและลูกคGา รองลงมาคือ ดGานการส.งเสริมทางการเงิน และดGานการ
แข.งขันตามลําดับ ส.วนปcจจัยท่ีทําใหGองค$กรประสบความสําเร็จน้ัน ท้ังในดGานนโยบายและทรัพยากร
ส.งผลใหGองค$กรประสบความสําเร็จมาก  
คําสําคัญ : ธุรกิจสีเขียว 

 
Abstract 

This research aimed for studying about External Drive effecting Adaptation of 
Green Entrepreneur. And studying for Key Success Factors of Green Entrepreneur in 
green business. By using Survey Research, a researcher collected data from 200 
enterprises in Bangkok. 

Then, finally found that the most effect that affected green entrepreneur’s 
adaptation was Marketing and customers firstly. Secondly, there were Financial 
Support and Competition. Key Success Factor were Policy and Resources, 
consecutively. 
Keywords : green business 
 
บทนํา 

ในปcจจุบันเมกะเทรนด$ของโลกมี แนวโนGมใหญ.ของโลกเร่ืองหน่ึงท่ีถูกรายงานท้ังบนเว็บไซต$
และการศึกษาขององค$กรต.างๆ ก็คือ “สิ่งแวดลGอม” เพราะทุกคนรูGดีว.า ชีวิตเราไม.สามารถดํารงอยู.ไดG 
หากปราศจากสภาพแวดลGอมท่ีสะอาดและสมบูรณ$ ดังน้ัน ในอนาคตผูGคนจะสนใจท่ีใชGทรัพยากรอย.าง
รูGคุณค.าและบริโภคสินคGาและบริการท่ีเปOนมิตรต.อสิ่งแวดลGอมมากข้ึน รวมท้ังจะสนใจบริษัทท่ีใส.ใจ
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เร่ืองพวกน้ีดGวยเช.นกัน ซึ่งเร่ืองน้ีจะเปOนแรงกดดันต.อบริษัทท่ีจะตGองปรับตัวตามพฤติกรรมผูGบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และเปOนโอกาสในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ$ของบริษัท ใหGเปOน “ธุรกิจสีเขียว ” มากข้ึน  

ประเทศไทยไดGมีการตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นปcญหาดGานสิ่งแวดลGอม โดยประเทศ
ไทยไดGมีการลงนามใหGสัตยาบันรับรองในปริญญาโจฮันเนสเบิร$ก เม่ือปU 2545 เพ่ือมุ.งสู.การพัฒนาท่ี
ย่ังยืน และปริญญามะนิลาว.าดGวยอุตสาหกรรมสีเขียว เม่ือปU 2552 
 โดยในการศึกษาวิจัย น้ีจะศึกษาแรงผลักดันภายนอกท่ี มีผลต.อการปรับตัวของ
ผูGประกอบการอุตสาหกรรมไทยท่ีทําธุรกิจสีเขียว แรงผลักดันภายในท่ีทําใหGองค$กรประสบความสําเร็จ
ในการเปOนธุรกิจสีเขียว และอุปสรรคท่ีมีผลต.อการปรับตัวสู.การเปOนธุรกิจสีเขียว ซึ่งผลท่ีไดGจะสามารถ
นําไปใชGเปOนแนวทางในการส.งเสริมและพัฒนาผูGประกอบการธุรกิจสีเขียวท่ีทําธุรกิจสีเขียว 
 
วัตถุประสงค� 

- เพ่ือศึกษาแรงผลักดันภายนอกท่ีมีผลต.อการปรับตัวของผูGประกอบการธุรกิจสีเขียว 
- เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีทําใหGองค$กรประสบความสําเร็จในการเปOนธุรกิจสีเขียว 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
1. ทฤษฏีการปรับตัว 

การปรับตัวมีกําเนิดมาจากวิชาชีววิทยา ซึ่งดาร$วิน (Darwin) เปOนคนแรกท่ีเร่ิมใชGคําน้ีใน
ทฤษฏีของเขา ซึ่งว.าดGวยการวิวัฒนาการเม่ือปU ค.ศ.1859 โดยใชGคําว.า “Adaptation” ซึ่งสรุปไดGว.า 
สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถปรับตัวใหGเขGากับสภาวะแวดลGอมของโลกท่ีเต็มไปดGวยภยันตรายต.าง ๆ ไดGเท.าน้ันท่ี
จะดํารงอยู.ไดG ต.อมานักจิตวิทยาไดGนําคําว.า “Adaptation” มาใชGแลGวใหGช่ือใหม.ว.า “Adjustment” 
ซึ่งคําท้ังสองคําน้ี ต.างถูกนํามาศึกษาเพ่ือใหGเขGาใจพฤติกรรมของมนุษย$และสัตว$ การปรับตัวในแง.
จิตวิทยา หมายถึง การปรับตัวท่ีเปOนไปตามสภาพความตGองการของจิตใจ (นิภา นิธยายน 2520: 7–8) 

การปรับตัวของมนุษย$ประกอบข้ึนดGวยกระบวนการ หรือวิธีการท้ังหลายของจิต ท่ีใชGใน
การเผชิญแรงผลักดันสองอย.างคือ 

1. แรงผลักดันภายนอก เกิดจากการท่ีมนุษย$ตGองการอยู.ท.ามกลางสิ่งแวดลGอมและการท่ี
มนุษย$ตGองอยู.ร.วมกัน ตGองผูกพันกับผูGอ่ืน ฉะน้ันคนเราตGองปรับตัวใหGเขGากับสภาพแวดลGอมและสังคม 

2. แรงผลักดันภายใน เปOนความตGองการภายในของแต.ละบุคคลเอง ซึ่งส.วนหน่ึงเกิดจาก
สภาพทางสรีระของบุคคล อันไดGแก. ความตGองการอาหาร นํ้าและความอบอุ.น อีกส.วนหน่ึงเกิดจาก
สภาวะทางจิตใจซึ่งเปOนผลของการเรียนรูGจากประสบการณ$ทางสังคมในชีวิตท่ีผ.านมา เช.น ความ
ตGองการความอบอุ.นใจ ความตGองการเปOนท่ียอมรับของสังคมและความตGองการความสําเร็จ เปOนตGน 
(Lazarus, n.d., อGางถึงใน ชลธิชา มินทร$พยัคฆ$, ม.ป.ป.) 

2. ความเปCนมาของอุตสาหกรรมสีเขียว 
 อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการประกอบกิจการท่ีเปOนมิตรต.อ
สิ่งแวดลGอม เพ่ือการพัฒนาอย.างย่ังยืนดGวยการมุ.งเนGนในเร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ



424 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดลGอมอย.างต.อเน่ือง รวมถึงความรับผิดชอบท้ังภายในและภายนอก
องค$กรตลอดห.วงโซ.อุปทาน 
 การพัฒนาโรงงานเขGาสู.อุตสาหกรรมสีเขียวจะทําใหGโรงงานอยู.ร.วมกันกับชุมชนไดGอย.างปกติ
สุข เพราะสามารถลดผลกระทบต.อสิ่งแวดลGอมและชุมชน สามารถลดขGอรGองเรียนจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงต.อความรับผิดชอบในอนาคต เกิดการสรGางงานและการจGางงานเก่ียวกับ
สิ่งแวดลGอมเพ่ิมข้ึน คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทํางานในสภาพแวดลGอมท่ีดี ลดการ
ใช.ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดตGนทุนสรGางโอกาสในการแข.งขัน สรGางโอกาสทางการตลาดโดย
เนGนประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ$และกระบวนการผลิตเกิดภาพลักษณ$และทัศนคติท่ีดีต.อ
อุตสาหกรรมท่ีเปOนมิตรต.อสิ่งแวดลGอม ส.งผลใหG เกิดความเขGาใจท่ีดีและการยอมรับระหว.าง
อุตสาหกรรมและชุมชนท่ีอยู.โดยรอบ เปOนตGน  
 3. ความรับผิดชอบต�อสังคม 
  สถานะ CSR ของประเทศไทยในปcจจุบัน 

คํา ท่ีนิยมใชGกันมากในประเทศไทยคือ“CSR” หรือ“CorporateSocial Responsibility” 
ซึ่งเดิมธุรกิจมักแสดงว.ามี CSR ดGวยการคืนกํา ไรใหGกับ สังคมในรูปแบบการบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล 
การจัดกิจกรรมจิตอาสา ต.อมาไดGมีการพัฒนาและผสมผสานเร่ืองCSRกับการตลาดโดยนํา ความรูG 
ดGานการตลาดมาช.วยสรGางประโยชน$ต.อธุรกิจสังคมและสิ่งแวดลGอม หรือ ท่ีเรียกว.า “การตลาดเพ่ือ
สังคม” (Cause-related Marketing) เช.น การหักส.วนแบ.งจากการขาย เพ่ือนํา ไปช.วยเหลือหรือ
สนับสนุนประเด็น ทางสังคมหรือองค$กรสาธารณะกุศล 

ในปcจจุบันนักวิชาการพยายามเสนอรูปแบบและความหมายของCSR ท่ีเนGน“ความ
รับผิดชอบต.อผลกระทบ” ท่ีมีต.อสังคมซึ่งเกิดจากการดําเนิน ธุรกิจท้ังกระบวนการ ต้ังแต.การไดGมาซึ่ง
วัตถุดิบการผลิตการใชGไปจนถึง การทํา ลายท้ิง รายงานการวิจัย “สถานะความรับผิดชอบต.อสังคม
ของประเทศไทย ท่ีมีผลกระทบต.อภาครัฐและเอกชน” พบลักษณะสําคัญ 3 ประการเก่ียวกับ แนวคิด 
รูปแบบการปฏิบัติ และการสรGางคุณค.าต.อการดําเนินการ CSR ในประเทศไทย  

 CSR ไม.ว.าจะเปOนระดับองค$กรหรือระดับบุคคลต.างก็มีแนวทาง คลGายคลึงกันคือ“ควร
เร่ิมตGนท่ีตนเองก.อนแลGวจึงขยายผลออกไปช.วยเหลือ ผูGอ่ืน” ในการดําเนินธุรกิจโดยท่ัวไป องค$กรมัก
เนGนบริหารกิจการใหGเติบโต ในเชิงเศรษฐกิจเพ่ือสรGางผลตอบแทนท่ีดีใหGแก.ผูGถือหุGนและพนักงาน
รวมท้ัง เนGนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขGองในฐานะท่ีเปOนสมาชิกท่ีดีของสังคม (Corporate 
Citizenship)  

 ในขณะท่ี CSR คือความสมัครใจท่ีจะทํามากกว.าหนGาท่ีปกติหรือท่ี กฎหมายกําหนดเพ่ือ
สนับสนุนใหGเกิดคุณค.าเพ่ิมใหGแก.ตนเองผูGมีส.วนไดGเสีย และสังคมรวมถึงการสรGางความย่ังยืนใหGแก.
องค$กร องค$กรควรบริหารจัดการ CSR อย.างเปOนระบบ เปOนกระบวนการ มีการปรับปรุงและพัฒนา
อย.างต.อเน่ือง โดยนํา แนวคิดหรือหลักการ CSR มาสอดแทรกหรือบูรณาการในกระบวนการ
บริหารธุรกิจขององค$กร โดย ไม.เปOนการสรGางภาระงานใหม. ในการพัฒนา CSR องค$กรสามารถปรับ
แนวทางใหGเหมาะสมกับ ลักษณะขององค$กรโดยพิจารณา “สิ่งท่ีองค$กรกําลังเปOน” ไปสู. “สิ่งท่ีองค$กร 
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ตGองการจะเปOน” ซึ่งหมายถึงทิศทางดGาน CSR ตGองถ.ายทอดจากระดับบน ไปสู.ระดับล.างขององค$กร
อย.างชัดเจน ดGวยการกําหนดวิสัยทัศน$ พันธกิจ นโยบายกลยุทธ$และแนวปฏิบัติมีกระบวนการ
ประเมินผลท่ีประกอบดGวย ระยะเวลา ตัวช้ีวัด และเป�าหมาย รวมท้ังมีระบบสนับสนุนเพ่ือส.งเสริม 
ความสําเร็จของ CSR ขององค$กรดGวย  
  พัฒนาการของCSR  
  ปรากฎชัดเจนเปOนลําดับของขอบเขตความรับผิดชอบท่ีกวGางข้ึนตามระยะเวลาท่ีผ.านไป 
บทบาทขององค$กรธุรกิจในอดีตน้ันมุ.งสรGางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและแสดงความรับผิดชอบ
ในการดําเนินกิจการ โดยการสรGางมูลค.าเพ่ิมของหุGนและ การทํากําไรใหGสูงสุด ทําใหGกรอบแนวคิด
ความรับผิดชอบถูกจํากัดอยู.ที่ผูGถือหุGนกับผูGบริหารระดับสูงเท.าน้ัน หรือแมGในระยะต.อมาจะหมายความ
รวมถึงพนักงานขององค$กรเขGาไปดGวย แต.แนวคิดในเวลาต.อๆ มาทําใหGเกิดความเช่ือท่ีว.าองค$กรธุรกิจ
ไม.ไดGเปOนเพียงสถาบันทางเศรษฐกิจ (Economic Institute) ท่ีตGองปฎิบัติตนใหGถูกตGองตามกฎหมาย
เท.าน้ัน แต.ยังเปOนสถาบันทางสังคม (Social Institute) ท่ีมีส.วนสําคัญในการดูแลส.งเสริมและพัฒนา
ทางสังคมไดG  
  ในขณะเดียวกันไดGเกิดแนวคิดการเช่ือมโยงไปยังผูGท่ีมีส.วนไดGเสียกับองค$กรเพ่ิมมากข้ึน จาก
การแสวงหากําไรเพ่ือผลประโยชน$ทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายขยายครอบคลุมไปสู.ดGาน
สิ่งแวดลGอมและสังคมท่ีเก่ียวขGองขอบเขตความรับผิดชอบจึงขยายมาสู.สาธารณชนในวง กวGาง
ภายนอกดGวย  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. รูปแบบ / วิธีการวิจัย   
 การวิจัยเร่ืองน้ีเปOน การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยวิธีเก็บขGอมูล ผูGวิจัยทํา
การเก็บขGอมูลจากผูGบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใชGแบบสอบถามเปOนเคร่ืองมือ 

2. ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
2.1 ประชากร (Population) ท่ีใชGในการวิจัยคร้ังน้ีไดGแก. ผูGประกอบการธุรกิจในกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ท่ีเขGาร.วมจดทะเบียนพาณิชย$อิเล็กทรอนิกส$ กรมพัฒนาธุรกิจจํานวนท้ังสิ้น 5,014 
สถานประกอบการ (กรมพัฒนาธุรกิจการคGา. 2554: เว็บไซต$) 

2.2 กลุ.มตัวอย.าง (Sample) ท่ีใชGในการวิจัยไดGแก. ผูGประกอบการธุรกิจในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ท่ีเขGาร.วมจดทะเบียนพาณิชย$อิเล็กทรอนิกส$ กรมพัฒนาธุรกิจจํานวน 200 สถาน
ประกอบการกําหนดขนาดกลุ.มตัวอย.างโดยเป}ดตาราง Krejcieและ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 43)  

3. เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมขGอมูล เคร่ืองมือท่ีใชGในการเก็บรวบรวมขGอมูล คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 4. การวิเคราะห$ขGอมูลผูGวิจัยนําขGอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห$ดGวย โปรแกรมคอมพิวเตอร$
สําเร็จรูป โดยใชGวิธีทางสถิติที่นํามาใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล ดังน้ี 
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1. สถิติที่ใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล 
  1.1 สถิติ พ้ืนฐาน ไดGแก.  รGอยละ (Percentage) , ค.าเฉลี่ย (Mean) , ส.วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
  1.2 สถิติที่ใชGในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
    1.2.1 การหาค.าอํานาจจําแนกเปOนรายขGอ(DiscriminatePower) โดยใชGเทคนิค 
Item total Correlation  
    1.2.2 การหาค.าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ(Reliability) โดยใชGค.าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
  1.3 สถิติท่ีใชGทดสอบคุณลักษณะตัวแปร คือการทดสอบความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปร
อิสระ (Multicollinearity Test) โดยการใชG VarianceInflation Factors (VIFs)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา พบว.า ประเภทอุตสาหกรรมของผูGประกอบการท้ังหมด 5 ประเภท ไดGแก. 
อาหารและเคร่ืองด่ืม , สิ่งทอและเคร่ืองแต.งกาย , ไมGและเฟอร$นิเจอร$ , กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ$ และ
เคร่ืองใชGไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิคส$  จํานวนท้ังหมด 200 ราย มีผลการวิจัยดังน้ี อาหารและเคร่ืองด่ืม
คิดเปOนรGอยละ 32 , สิ่งทอและเคร่ืองแต.งกาย คิดเปOนรGอยละ 26 , ไมGและเฟอร$นิเจอร$ คิดเปOนรGอยละ 
18.5 , กระดาษและสื่อสิ่งพิมพ$คิดเปOนรGอยละ 17 และเคร่ืองใชGไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิคส$คิดเปOนรGอย
ละ 6.5 ตามลําดับ ในเร่ืองของระยะเวลาประกอบการ ไดGแก. ตํ่ากว.า 5 ปU คิดเปOนรGอยละ 12.5 , 
ระยะเวลา 5 – 10 ปU คิดเปOนรGอยละ 80 , ระยะเวลามากกว.า 10 ปU คิดเปOนรGอยละ 7.5 จามลําดับ 
 แรงผลักดันภายนอกท่ีมีผลต.อการปรับตัวของผูGประกอบการสู.ธุรกิจสีเขียวแบ.งออกเปOน  
3 ดGาน ไดGแก. ดGานการส.งเสริมทางการเงิน ท่ีมีผลต.อการปรับตัวมากท่ีสุดคือ การไดGรับการยกเวGน
ค.าธรรมเนียมรายปUเปOนเวลา 5 ปU สําหรับผูGประกอบการท่ีไดGรับรองมาตรฐานหรือมีการจัดการ
สิ่งแวดลGอมตรงตามคุณลักษณะ มีค.าเฉลี่ยท่ี 4.83 ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.876 รองลงมากคือ การ
ไดGรับการยกเวGนภาษีเงินไดGนิติบุคคล 3 ปUหรือลดหย.อนภาษีเงินไดGจากการเสนอแผนการลงทุน
ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือลดผลกระทบต.อสิ่งแวดลGอม มีค.าเฉลี่ยท่ี 4.65 ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.946 และ การไดGรับเงินกูGดอกเบ้ียตํ่าสําหรับโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจสีเขียว มีค.าเฉลี่ย 4.32 
ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.808 ในดGานการตลาดและลูกคGา ปcจจัยท่ีมีผลต.อการปรับตัวมากท่ีสุด คือ 
การประชาสัมพันธ$ความสําเร็จจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีค.าเฉลี่ยท่ี 5.16 ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.376 รองลงมาคือ การไดGรับตราสัญลักษณ$ธุรกิจสีเขียวเพ่ือใชGในเชิงการคGา มีค.าเฉลี่ยท่ี 5.12 ส.วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.540 และความตGองการสรGางโอกาสทางการตลาดโดยเนGนประเด็นสีเขียว มี
ค.าเฉลี่ยท่ี 4.55 ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.496 และปcจจัยแรงผลักดันภายนอกดGานการแข.งขัน ท่ีมีผล
ต.อการปรับตัวของผูGประกอบการมากท่ีสุด คือ ธุรกิจคู.แข.งขันต.างประเทศมุ.งสู.การเปOนธุรกิจสีเขียว มี
ค.าเฉลี่ยท่ี 4.52 ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.622 และธุรกิจคู.แข.งขันในประเทศปรับตัวเขGาสู.ธุรกิจสี
เขียว มีค.าเฉลี่ยท่ี 4.32 ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.625 
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ปcจจัยท่ีทําใหGผูGประกอบการประสบความสําเร็จในการปรับตัวสู.ธุรกิจสีเขียวในดGานนโยบาย
บริษัท พบว.า นโยบายใหGผูGประกอบการมีความรับผิดชอบต.อสังคมเปOนปcจจัยท่ีผูGประกอบการเห็นดGวย
อย.างย่ิงว.าส.งผลใหGองค$กรประสบความสําเร็จในการปรับตัวสู.ธุรกิจสีเขียวเปOนอันดับแรก มีค.าเฉลี่ยท่ี 
4.42 ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 อันดับต.อมา นโยบายใหGผูGประกอบการเปOนองค$กรท่ีเปOนมิตรต.อ
สิ่งแวดลGอม และนโยบายใหGผูGบริหารในองค$กรสนับสนุนกิจกรรมเปOนอันดับต.อมา ส.วนปcจจัยในดGาน
ทรัพยากรขององค$กร พบว.า องค$กรมีประสบการณ$ในการดําเนินงานภายใตGมาตรฐานต.าง ๆ เปOน
ปcจจัยท่ีองค$กรเห็นดGวยว.าส.งผลใหGองค$กรประสบความสําเร็จในการปรับตัวสู.ธุรกิจสีเขียวเปOนอันดับ
แรก มีค.าเฉลี่ยท่ี 4.22 ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 ต.อมาคือการจัดอบรมความรูGท่ัวไปดGาน
สิ่งแวดลGอมใหGกับพนักงาน และความร.วมมือในการทํากิจกรรมธุรกิจสีเขียวตามแผนงานท่ีวางไวGใหG
บรรลุเป�าหมาย ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 ธุรกิจสีเขียวเปOนโครงการท่ีทางภาครัฐบาลใหGการส.งเสริมในภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู.
ร.วมกันกับสังคม ชุมชน และประชาชนอย.างย่ังยืน ซึ่งหากว.าผูGประกอบการเขGาสู.ธุรกิจสีเขียวน้ีไดGมาก
ก็จะเปOนผลดีอย.างย่ิงกับสังคม ชุมชน และประเทศไทย 
 จากการศึกษาการปรับตัวของผูGประกอบการสู.ธุรกิจสีเขียว พบว.า มีผูGประกอบการท่ีสนใจเขGา
ร.วมและไดGเร่ิมประกอบการโดยใหGความสําคัญกับสิ่งแวดลGอม และความรับผิดชอบต.อสังคมอย.างมาก 
พบว.า มีแรงผลักดัน และอุปสรรคท่ีทําใหGผูGประกอบการเหล.าน้ีปรับตัวสู.การเปOนธุรกิจสีเขียวท่ี
แตกต.างกันไป ท้ังน้ีขึ้นอยู.กับลักษณะโครงสรGางข้ันพ้ืนฐานของผูGประกอบการแต.ละราย  
 แรงผลักดันภายในท่ีทําใหGผูGประกอบการประสบความสําเร็จในการปรับตัวสู.ธุรกิจสีเขียว 
พบว.า แรงผลักดันภายในท่ีทําใหGผูGประกอบการประสบความสําเร็จ พบว.า มีนโยบายใหGองค$กรมีความ
รับผิดชอบต.อสังคม สอดคลGองกับงานวิจัยของ ป}ยธิดา ต้ังตระกูลสมบัติ (2554) ไดGศึกษาการปรับตัว
ของอุตสาหกรรมไทยสู.โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวว.ามีความสัมพันธ$อย.างไรกับการเปOนอุตสาหกรรม
สีเขียว ผลการศึกษาพบแรงผลักดันภายนอกท่ีมีผลต.อการปรับตัวเขGาสู.โครงการมากท่ีสุด คือ
แรงผลักดันทางสังคม แรงผลักดันภายในท่ีทําใหGองค$กรประสบความสําเร็จในการเปOนอุตสาหกรรมสี
เขียวมากท่ีสุด คือ แรงผลักดันดGานนโยบายภายในองค$กร   
 
ข�อเสนอแนะ 

- ภาครัฐ และหน.วยงานท่ีเก่ียวขGองควรมีมาตรการและส.งเสริมสิทธิประโยชน$ใหG กับ
ผูGประกอบการ อาทิเช.น ดGานการเงิน โดยเฉพาะเร่ืองเงินกูGดอกเบ้ียตํ่า หรือแมGแต.มาตรการ 
ทางดGานภาษี 

- ผูGประกอบการควรตระหนักถึงความรับผิดชอบต.อสังคม และการเปOนมิตรต.อสิ่งแวดลGอม 
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การวิจัยเรื่องศักยภาพและความพร�อมในการส�งออก สภาพด�านภูมิศาสตร� และการ
จัดการภายในธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงของ 

ผู�ลงทุนไทย 
Capability and Readiness of Exporting in Geographic and Management 

Effecting to Direct Investment Decision of Thai Investors 
 

สุชาติ ปรักทยานนท$ 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก สภาพดGาน
ภูมิศาสตร$ และการจัดการภายในธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต.อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงของผูGลงทุนไทย ซึ่ง
การวิเคราะห$สภาวะแวดลGอมภายนอกเปOน เคร่ืองมือสําคัญสําหรับผูGประกอบการในการกําหนดกล
ยุทธ$ใหGเหมาะสมและสอดคลGองกับสภาวะแวดลGอมทางธุรกิจท่ี เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ียังเปOนการ
ป�องกันสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย.างไม. คาดฝcนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลGอมภายนอก (Bernd, 2007; 
John, Lee, & Daniel, 2007; Charles, 2009) ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือสถานประกอบการ 
จํานวน 8,020 แห.ง ซึ่งประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหน.ายท้ังภายในประเทศและ
ต.างประเทศท่ีสําคัญของประเทศไทยและเปOนสมาชิก(Exporter List)(EL) ของกรมส.งเสริมการคGา
ระหว.างประเทศ กระทรวงพาณิชย$ จํานวนกลุ.มตัวอย.างท่ีใชG จํานวน 420 กิจการโดยใชGการสุ.ม
ตัวอย.างแบบโควตGา (Quota Sampling) ผูGบริหารระดับสูงหรือเจGาของผูGประกอบการเปOนตัวแทนใน
การตอบแบบสอบถามท่ีสนใจขยายการลงทุนในตลาดกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียนจํานวน 9 
ประเทศ ประกอบไปดGวย เวียดนาม ลาว พม.า กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซียฟ}ลิปป}นส$ สิงคโปร$ และ 
บรูไน เคร่ืองมือท่ีใชGในการรวบรวมขGอมูล ไดGแก. แบบสอบถามปลายป}ดและปลายเป}ด สถิติที่ใชGในการ
วิเคราะห$ขGอมูล ค.าเฉลี่ย (Mean) ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห$
องค$ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) การวิเคราะห$อิทธิพลตัวแปรแฝง (Latent 
Variable Path Analysis) การวิเคราะห$ตัวแปรสังเกต (Observed Variable) การวิเคราะห$การ
พัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรGาง (Structural Equation Model) ในโปรแกรมลิสเรล (Linear 
Structural Relationship Model (LISREL))  

ผลการวิจัยพบว.า การพัฒนารูปแบบท่ีมีผลต.อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงของผูGลงทุนไทยใน
กลุ.มตามขนาดของนํ้าหนักองค$ประกอบ (Factor Loading) ดังน้ี 1) ดGานศักยภาพและความพรGอมใน
การส.งออก (0.80) เช.นดGานสินคGาท่ีเปOนท่ียอมรับในตลาดเมืองไทย ดGานความรูGและประสบการณ$ดGาน
การส.งออก ดGานศักยภาพในการพัฒนาสินคGา ดGานความสามารถในการผลิตสินคGาท่ีแข.งขันไดG และ
ดGานความสามารถในดGานการชําระเงินระหว.างประเทศ 2) ปcจจัยสินทรัพย$ท่ีครอบครอง(0.89) เช.น 
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ดGานศักยภาพและขนาดของตลาด การเช่ือมโยงธุรกิจและเครือข.าย ดGานการดําเนินธุรกิจ ดGานฐานะ
การเงิน ดGานประสบการณ$ธุรกิจ และดGานขนาดของธุรกิจ 3) ปcจจัยดGานสภาพภูมิศาสตร$(0.96) เช.น 
ดGานความไดGเปรียบสถานท่ีต้ัง ดGานสิทธิพิเศษต.าง การไดGรับสิทธิดGานการคGาและภาษี ดGานวัฒนธรรม
ในการทํางาน ดGานการตลาดภายในประเทศท่ีเขGาไปลงทุน ดGานโครงสรGางพ้ืนฐานและดGานตGนทุนการ
ผลิต 4) ปcจจัยดGานดGานการพัฒนามนุษย$และองค$กร(0.92) เช.น ดGานความเสี่ยงทางธุรกิจและอัตรา
แลกเปลี่ยน ดGานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดGานกลยุทธ$ดGานราคา ดGานลูกคGาและดGานกระบวนการผลิต 
เม่ือเรียงตามค.าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรเชิงสาเหตุ กับแบบจําลองสมการ
โครงสรGาง (Structural model) พบว.า ปcจจัยดGานการพัฒนามนุษย$และองค$กรเปOนปcจจัยท่ีสําคัญ 
ประกอบดGวย การใหGความสําคัญดGานกระบวนการผลิตโดยใชGความรูG นวัตกรรม ความสามารถดGาน
เทคนิคในการผลิตใหGเกิดประสิทธิภาพซึ่งเปOนปcจจัยภายในท่ีสําคัญและปcจจัยภายนอก ไดGแก. ดGาน
ความเสี่ยงทางธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไม.แน.นอน นอกจากน้ี ความสําคัญดGาน
ลูกคGา นโยบายส.งเสริมการขาย กลยุทธ$ทางการตลาดและการสรGางภาพลักษณ$ท่ีดี ส.งผลในการ
ตัดสินใจลงทุนโดยตรงในการเขGาสู.ตลาดประชาคมอาเซียน ปcจจัยท่ีกล.าวมาน้ีอยู.ในระดับท่ีใหG
ความสําคัญมากแนวโนGมการลงทุนโดยตรงโดยบริษัทแม.ท้ังหมดย.อมมีมากข้ึนและปcจจัยท่ีไดG
ศึกษาวิจัยน้ี สามารถนําไปประยุกต$ใชGใหGเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเม่ือสภาวะการณ$มีการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังปcจจัยภายในและภายนอกองค$กร ผูGประกอบการควรศึกษาตัวแปรหรือปcจจัยดGานอ่ืน 
ๆ ท่ีสามารถพัฒนาองค$กรธุรกิจไดGอย.างมีศักยภาพและเติบโตอย.างต.อเน่ือง 
คําสําคัญ: ศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก, สภาพดGานภูมิศาสตร$, การจัดการภายในธุรกิจ 

 
Abstract 

The study is designed to Capability and Readiness of Exporting in Geographic 
and Management Effecting to Direct Investment Decision of Thai Investors. The 
population of the study consisted of 8,020 enterprises which were engaged in 
production industries and distributed the goods both inside and outside Thailand. All 
of these industries were in the Exporter List (EL) of Department of International Trade 
Promotion, Ministry of Commerce. A sample of 420 industries was selected from the 
population by means of quota sampling technique, the CEO as well as the 
entrepreneurs from the sample who were interested is expanding their investments 
in 9 countries of the ASEAN Community markets were requested to answer the 
questionnaires. The 9 countries included the following: Vietnam, Laos, Myanmar, 
Indonesia, Cambodia, Malaysia, Philippines, Singapore and Brunei. The study 
instrument was the questionnaires with open-ended and closed-ended question. The 
collected data were analyzed using mean, standard deviations, confirmatory factor 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
431 

 

analysis, latent variable path analysis, analysis of observed variables and structural 
equation modeling in the LISREL program.  

 The data analysis has revealed that Development of models the 
affect to Direct Investment decision of Thai Investors in the ASEAN Community were 
varied and many; the sizes of factor loadings in descending order of degree were as 
follows: 1) Potentiality and preparedness for export(0.80), the goods were acceptable 
and marketable in Thai markets, good knowledge and experience of exportation, the 
capability to develop goods, the capability to produce competitive goods, and the 
ability to pay foreign exchanges. 2) The owned assets (0.89) such as potentiality and 
market size, business connections and networks, business monetary status, business 
experience and business size. 3) Geographic conditions factors such as location 
advanced, the trade and tax prerogative, work culture, markets in the countries, basic 
infrastructure and capital goods. 4) Factors concerning human resource and 
organization development (0.92. These included the following: the risks of business 
operation and rate of foreign exchange, technology and innovation, price strategy 
and customers plus production processes, the coefficients of the causal relationship 
between causal factors and the structural equation model deemed to be of great 
importance were: First human resource and organization development factors. These 
included the following: giving great prominence to production processes with the 
application of knowledge, innovation and technical expertise. Second external 
factors. They encompass the following: risks of business operations and foreign 
exchange rate. In addition, potential customers, sale promotion policy, market 
strategy and good image building were all of great importance in Development of 
models the affect to Direct Investment decision of Thai Investors in the ASEAN 
Community. All the factors mentioned above vital roles in inducing Thai investors to 
decide to make direct investments in ASEAN Community markets. From the 
researcher’s perspective the afore said factors can be put into use. However, in case 
the circumstances have changed, the entrepreneur must take other factors deemed 
suitable into account so that the business organization could be constantly operated 
and could grow without surceasing 
Keywords : Capability and Readiness of Exporting, Geographic, Management Effecting 
to Direct Investment 
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บทนํา 
ภายใตGกระแสโลกาภิวัฒน$ในปcจจุบัน ไม.เพียงเป}ดโอกาสกวGางต.อขยายตัวทางการคGาระหว.าง

ประเทศเท.าน้ัน แต.ยังส.งเสริมการขยายตัวทางการลงทุนระหว.างประเทศดGวย ซึ่งการลงทุนระหว.าง
ประเทศหรือท่ีเรียกว.า การลงทุนโดยตรงจากต.างประเทศ (FDI: Foreign Direct Investment) ถือ
เปOนปcจจัยสําคัญต.อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอีกประการหน่ึง ท่ีมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยท่ี
กลุ.มประเทศท่ีพัฒนาแลGวนับเปOนผูGมีบทบาทต.อการออกไปลงทุนโดยตรง ในต.างประเทศอย.างย่ิง 
อย.างไรก็ตาม ช.วงกลางทศวรรษ 1990 เปOนตGนมา ไดGเร่ิมเกิดกระแสการออกไปลงทุนโดยตรงของ
บ ริ ษั ท ขG ามชา ติ ใน ป ระ เท ศ กํ าลั ง พั ฒ นา ท่ี เรียก ว. า  Third World MNEs (Multi National 
Enterprises) อย.างชัดเจน โดยเฉพาะ เกาหลีใตG ไตGหวัน ฮ.องกง และสิงคโปร$ (Hill & Jongwanich, 
2009) ซึ่งค.อนขGางขัดแยGงกับปรากฏการณ$ในอดีต ท่ีประเทศเหล.าน้ีไม.ไดGมุ.งออกไปลงทุนใน
ต.างประเทศมากนัก นอกจากน้ี ประเทศกาลังพัฒนาอ่ืนๆ ในเอเชีย อาทิ จีน มาเลเซีย ไทย และ
อินเดียก็ยังมีแนวโนGมออกไปลงทุนในต.างประเทศเพ่ิมข้ึนอีกดGวย ปรากฏการณ$ดังกล.าวจึงน.าจะ
สะทGอนนัยสําคัญบางอย.างท่ีเกิดข้ึนกับประเทศเหล.าน้ี ซึ่งเปOนประเทศท่ีเปOนฐานการผลิตสินคGาสําคัญ
ของตลาดโลก ประชาคมอาเซียน หรือ “AC” ท่ีกําลังจะเร่ิมตGนข้ึนอย.างเปOนทางการในปU พ.ศ. 2558 
เปOนการรวมตัวกันของประเทศในกลุ.มอาเซียนจํานวน 10 ประเทศไดGแก. บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 
ลาว มาเลเซีย พม.า ฟ}ลิปป}นส$ สิงคโปร$ เวียดนาม และไทย ทําใหGเกิดการเคลื่อนยGายเสรี (Free Flow) 
ในดGานต.างๆ อันไดGแก. (1) สินคGา (2) บริการ (3) การลงทุน (4) เงินทุน และ (5) แรงงานฝUมือ และ
การเป}ดเสรีในดGานต.างๆ โดยท่ีประเทศต.างๆ เหล.าน้ีต.างก็มีจุดแข็งและจุดอ.อนเพ่ือรองรับกับการ
เคลื่อนยGายเสรีในดGานต.างๆ ท่ีแตกต.างกันไป และสําหรับประเทศไทย ดGวยจุดแข็งทางสภาพ
ภูมิศาสตร$ท่ีต้ังอยู.ในใจกลางของกลุ.มประชาคมอาเซียนประกอบกับระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ี
ครอบคลุม จึงถูกวางใหGเปOนศูนย$กลาง (Hub) ทางดGานการขนส.ง และการท.องเท่ียว แต.ในดGานการ
ลงทุนจากต.างชาติ เม่ือแยกพิจารณาระหว.างการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment: FDI) 
กับประเทศเพ่ือนบGานท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ$กว.า และยังมีแรงงานราคาถูกท่ีดึงดูดใหGมี
การลงทุนจากต.างชาติมากข้ึน (ศูนย$อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร$, 2555) 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการวิจัยการพัฒนารูปแบบท่ีมีผลต.อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงของผูGลงทุน
ไทยในกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียนคร้ังน้ีไดGกําหนดวัตถุประสงค$ไวG ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาปcจจัยดGานศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก, ดGานความไดGเปรียบดGาน
สินทรัพย$ท่ีครอบครอง, ดGานความไดGเปรียบดGานสภาพภูมิศาสตร$และดGานความไดGเปรียบดGานการ
จัดการภายในธุรกิจ ของธุรกิจท่ีตGองการขยายการลงทุนไปยังกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียน  

2. เพ่ือสรGางโมเดลเชิงสาเหตุการตัดสินใจลงทุนโดยตรงในการเขGาสู.ตลาดประชาคมอาเซียน 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปcจจัยดGานศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก, ดGานความ

ไดGเปรียบดGานสินทรัพย$ท่ีครอบครอง, ดGานความไดGเปรียบดGานสภาพภูมิศาสตร$ และดGานความ
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ไดGเปรียบดGานการจัดการภายในธุรกิจ ท่ีมีต.อการตัดสินใจการลงทุนโดยตรงเพ่ือการเขGาสู.ตลาด
ประชาคมอาเซียนของผูGลงทุนไทย 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

ทฤษฎีการเปOนผูGประกอบการ (Entrepreneurship Theory)  
  ทฤษฏีการเปOนผูGประกอบการน้ีสอดคลGองกับการศึกษาน้ีเน่ืองจาก ผูGลงทุนหรือผูGประกอบการ 
คือ พลังทางเศรษฐกิจและเปOนผูGท่ีมีบทบาทสําคัญในวัฏจักรของธุรกิจสมัยใหม. เปOนผูGสรGางสรรค$งาน
ประดิษฐ$คิดคGนผลิตภัณฑ$ใหม.เพ่ือบุกเบิกตลาดท้ังในและต.างประเทศและเปOนผูGย่ิงใหญ.ของตลาดท่ัว
โลก (Kuratko, 2006, p. 3) เปOนผูGจุดประกายความเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ.านการเปOนผูGประกอบการท่ี
ตGองคํานึงถึงสภาพแวดลGอม กระบวนการหรือสิ่งท่ีปฏิบัติดGวยนวัตกรรมเงินทุนหรือปcจจัยอ่ืนท่ี
เก่ียวขGอง (Bygrave and Hofer, 1991) อีกท้ังมีการพัฒนาความรูGใหม.ๆ ดGวยการบูรณาการเพ่ือ
เช่ือมโยงกับความ รูG เดิม ท่ี สั่ งสมจากประสบการณ$  (Amit and Other, 1993; Shane and 
Venkataraman, 2000)กับโอกาสและความพรGอมในการประกอบการ การจัดการความเสี่ยงและ
ดําเนินการเชิงรุก ตลอดจนการเรียนรูGจากเครือข.ายในทGองถ่ิน ฉะน้ันจึงกล.าวไดGว.าบุคคลท่ีตัดสินใจ
เปOนผูGประกอบการตGองมีภาวการณ$เปOนผูGประกอบการตGองคํานึงถึงอิทธิพลของสภาพแวดลGอมท้ัง
ภายนอกและภายใน ผ.านการสรGางกิจกรรมภายในชุมชนเปOนสําคัญ (Minnitti and Bygrave, 2001, 
p. 89) เพ่ือสรGางผลกําไร การเติบโตของกิจการและความรับผิดชอบต.อสังคม ซึ่งสอดคลGองกับแนวคิด
ของ Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., & Zahra, S. A. (2002). ท่ีว.าปcจจัยสภาพแวดลGอมภายใน
องค$การมีความสัมพันธ$ทางเดียวกับความเปOนผูGประกอบการขององค$การ 
ทฤษฎีการลงทุนระหว.างประเทศ (International investment Theory)  
  อลงกรณ$ ธนศรีธัญญากุล (2554) ในปU 2513 ประเทศพัฒนาแลGวไดGเร่ิมมีกระแสความนิยม
การไปลงทุนในต.างประเทศ แต.ในปU 2528 จนถึงปcจจุบันประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปOนฐานกําลังการ
ผลิตท่ีสําคัญของโลก ไดGแก. เกาหลีใตG ไตGหวัน ฮ.องกง สิงคโปร$ จีน มาเลเซีย ไทย และอินเดีย ไดGเร่ิมมี
กระแสความนิยมการไปลงทุนในต.างประเทศ ท่ีเรียกว.า Third World MNEs ซึ่งแรงจูงใจในการ
ลงทุนในต.างประเทศ ประกอบดGวย 3 รูปแบบ ดังน้ี 1) การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (Resource-
seeking) คือ รูปแบบการออกไปลงทุนในประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ$ในทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
ทําใหGสามารถซื้อวัตถุดิบเหล.าน้ีในตGนทุนท่ีตํ่าสุดไดG 2) การแสวงหาตลาด (Market-seeking) คือ 
รูปแบบการออกไปลงทุนในประเทศท่ีมีตลาดขนาดใหญ.หรือตลาดท่ีมีแนวโนGมเติบโตท่ีสูง โดยอาจมี
เป�าหมายเพ่ือรักษาส.วนแบ.งตลาดเดิม หรือคGนหาตลาดใหม.ก็ไดG 3) การแสวงหาประสิทธิภาพ 
(Efficiency-seeking) คือ รูปแบบการออกไปลงทุนในประเทศท่ีมีความสามารถ หรือความถนัดใน
การผลิตสินคGาอย.างใดอย.างหน่ึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข.งขันของบริษัท  
ทฤษฎีผูGแข.งขันนGอยราย(Oligopolistic theory) 
  ทฤษฎีน้ีสะทGอนใหGเห็นถึงจํานวนผูGลงทุนโดยตรงในต.างประเทศท่ีอยู.ในตลาดผูGขายนGอยรายมี
จํานวนนGอย ผูGลงทุนเหล.าน้ันจึงตGองมีการตัดสินใจเก่ียวกับยุทธวิธีท่ีควรเลือก เพราะผลกําไรท่ีจะ
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เกิดข้ึนน้ันไม.ไดGข้ึนอยู.กับปริมาณท่ีผูGผลิตท่ีจะผลิตอย.างเดียวแต.ข้ึนอยู.กับปริมาณท่ีผูGผลิตรายอ่ืนจะ
ผลิตดGวย ทฤษฎีน้ีจึงไดGพยายามอธิบายถึงปcจจัยจูงใจ ท่ีก.อใหGเกิดการลงทุนโดยตรงในต.างประเทศ ซึ่ง
อยู.ภายใตGความไม.สมบูรณ$ของตลาดและการพ่ึงพาซึ่งกันและกันของผูGอยู.ในตลาดแข.งขันนGอยราย โดย
ท่ีทฤษฎีสามารถสรุปไดGว.าธุรกิจท่ีดําเนินกิจกรรมในต.างประเทศจะมีความไม.สมบูรณ$หรือขGอจํากัดบาง
ประการ คือ (1) ความเสียเปรียบบางประการ ไดGแก. การดําเนินงานดGานการตลาดต.างประเทศและ
ตGองอาศัยทรัพยากร หรือปcจจัยการผลิตของประเทศท่ีเขGาไปลงทุน เน่ืองจากมีขGอจํากัดดGานพ้ืนท่ีอยู.
ห.างไกล และไม.สามารถทราบสภาพของตลาดไดGดีเท.ากับธุรกิจในประเทศ (2) อุปสรรคของการ
สื่อสารจากระยะทาง และ (3) ความแตกต.างทางดGานภาษาและวัฒนธรรมขGามชาติท่ีเปOนอุปสรรคการ
ดําเนินธุรกิจในต.างประเทศ 
 หลักการของทฤษฎีผูGแข.งขันนGอยราย จะใหGความสําคัญดGานความสามารถหลักท่ีมีความโดด
เด.นของธุรกิจท่ีนอกเหนือจากบริษัทในทGองถ่ินในประเทศท่ีไปลงทุนหรือคู.แข.งขัน ดังน้ัน การดําเนิน
ธุรกิจในต.างประเทศตGองมีความไดGเปรียบพิเศษในบางประการ เช.น ความไดGเปรียบดGานตGนทุน 
เทคโนโลยี องค$ความรูGหรือการจัดการ เปOนตGน (Caves, 1996, p. 162; Kindleberger, 1969, pp. 
114-118; Lall & Streeten. 1977, pp. 123-125) และความไดGเปรียบเหล.าน้ีอาจเปOนสินทรัพย$ท่ี
ครอบครอง (1) ความรูG เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมากกว.าส.งผลใหGธุรกิจสามารถไดGปcจจัยการ
ดําเนินงาน ดGวยตGนทุนท่ีตํ่ากว.าบริษัทอ่ืนๆ (2) ความสามารถท่ีเหนือกว.าในดGานการตลาด และ (3) 
ความสามารถในการจําแนกผลิตภัณฑ$ (Hymer, 1976, p. 249) การท่ีผูGลงทุนไทยตัดสินใจเลือกการ
ลงทุนในกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียนควรมีการศึกษาในแต.ละประเทศมีการแข.งขันนGอยรายมาจาก
ปcจจัยการผลิต หรือวัตถุดิบท่ีหายากหรือเปOนการคGาท่ีมีการผูกขาดโดยรัฐบาลทGองถ่ิน ซึ่งแต.ละ
ประเทศมีเหตุและปcจจัยท่ีแตกต.างกันไป 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบท่ีมีผลต.อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงของผูGลงทุนไทยในกลุ.ม
ประเทศประชาคมอาเซียนคร้ังน้ี ผูGวิจัยคาดว.าจะไดGรับประโยชน$จากการวิจัย ดังน้ี 

1. ทราบถึงการพัฒนารูปแบบท่ีมีผลต.อการตัดสินใจลงทุนโดยตรงของผูGลงทุนไทยในกลุ.ม
ประเทศประชาคมอาเซียน  

2. ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกต$ใชGในการตัดสินใจลงทุนโดยตรงในต.างประเทศ 
3. จากขGอคGนพบของการศึกษาจะเปOนประโยชน$ต.อผูGประกอบการในการนําไปใชGเปOนขGอมูล

เพ่ือพัฒนานโยบายส.งเสริมการลงทุนโดยนําเอาศักยภาพท่ีมีอยู.มาสรGางขีดความสามารถในการแข.งขัน
ทางธุรกิจและภาคเอกชนนําไปประยุกต$ใชGพัฒนาองค$การใหGเจริญเติบโตอย.างต.อเน่ือง 

4. ผูGที่สนใจศึกษาทางวิชาการเพ่ือต.อยอดองค$ความรูGในการศึกษาคร้ังต.อไป 
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ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมนํามาอภิปรายเพ่ือตอบวัตถุประสงค$ของวิจัยไดGดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห$ การศึกษาปcจจัยดGานศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก, ดGานความ
ไดGเปรียบดGานสินทรัพย$ท่ีครอบครอง, ดGานความไดGเปรียบดGานสภาพภูมิศาสตร$และดGานความ
ไดGเปรียบดGานการจัดการภายในธุรกิจ ของธุรกิจท่ีตGองการขยายการลงทุนไปยังกลุ.มประเทศอาเซียน 
ผลการวิเคราะห$ขGอมูลดGานปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการตัดสินใจลงทุนในการเขGาสู.ตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว.า  
  1.1 ปcจจัยดGานการจัดการภายในธุรกิจมีความสําคัญมากท่ีสุดเน่ืองจาก ประชาคมอาเซียน
ซึ่งจะเป}ดการคGาเสรีท่ีมีการแข.งขันสูง ดังน้ัน ผูGลงทุนไทยตGองมีการบริหารจัดการภายในและใหG
ความสําคัญ เช.นดGานสินคGา บริการ แรงงาน ทุน องค$การยุคใหม.ท่ีมีการบริหารจัดการโดยใชG
ทรัพยากรเปOนฐาน ดGาน เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีทันสมัย การสรGางกลยุทธ$ความไดGเปรียบคู.แข.ง
ดGานราคาและหัวใจหลักคือลูกคGากระบวนการผลิต นอกจากน้ีWilliamson (1985, pp. 548-577) ไดG
กล.าวถึงการจัดการภายในธุรกิจจะตGองคํานึงถึงตGนทุนธุรกรรมเปOนองค$ประกอบร.วมดGวย ขณะเดียวกัน
ความเช่ือในดGานตGนทุนทางธุรกรรมน้ันจะมีความสําคัญต.อการเขGาไปดําเนินธุรกิจระหว.างประเทศ 
(Contractor, 1990, pp. 167-169; Gatignon & Anderson, 1988, pp. 305-309; Hennart, 
1989, pp. 211-213) นอกจากน้ี การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหGเกิดทักษะ ประสบการณ$ในการทํางาน
ส.งผลใหGธุรกิจมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การเตรียมความพรGอมท้ังศักยภาพและความสามารถของผูG
ลงทุนตามสภาพแวดลGอมภายนอกและภายในท่ีเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Hornsby, Kuratko 
and Zahra (2002), Covin and Slevin (1991); Margarietha (2007)โดยการเตรียมความพรGอม
เพ่ือวางแผนการส.งออกจึงเปOนจุดท่ีจําเปOน 
  1.2. ผลการวิจัยลําดับต.อมาคือดGวยความไดGเปรียบดGานภูมิศาสตร$(mean=3.99) ซึ่งเปOน
ความไดGเปรียบของไทยและผูGประกอบการท่ีมีการเช่ือมต.อและความคลGายคลึงทางดGานภูมิศาสตร$มาก
ท่ีสุด ความไดGเปรียบดGานสภาพภูมิศาสตร$ จึงหมายถึงทําเลท่ีต้ังหรือสถานท่ีของประเทศเจGาบGานท่ี
เอ้ืออํานวยใหG กับนักลงทุนขGามชาติซึ่ งอาจจะมีมิติ ท่ี มีความเก่ียวขGองกับประเทศเจGาบGานท่ี
ผูGประกอบการต.างประเทศมีความตGองการจะเขGาไปลงทุนไม.ว.าจะเปOนปcจจัยดGานทรัพยากรต.างๆ หรือ
โอกาสทางธุรกิจ เช.น ตลาดขนาดใหญ. โครงสรGางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ$
และแรงงานท่ีมีคุณภาพจะเปOนปcจจัยทางบวกซึ่งส.งผลต.อการลงทุนโดยตรงในต.างประเทศ (Hong & 
Chin, 2006, p. 12) นอกจากน้ี ขนาดของตลาดในประเทศเจGาบGาน สามารถวัดไดGจากระดับของ
รายไดGประชาชาติ และในดGานตัวกําหนดการลงทุนโดยตรงของผูGประกอบการขGามชาติท่ีซึ่งเปOน
แนวทางของการศึกษาวิจัยท่ีผ.านมา (Root & Ahmed, 1979, pp. 751-759) เช.นกัน 

  ความไดGเปรียบท่ีเกิดจากแหล.งท่ีต้ังหรือสภาพภูมิศาสตร$จะมากหรือนGอยก็ข้ึนอยู.กับ
แหล.งทรัพยากร คุณภาพและราคาของทรัพยากร ตลอดจนแรงงานทGองถ่ินในประเทศท่ีเขGาไปลงทุน 
ค.าใชGจ.ายในการขนส.ง และการสื่อสาร การเขGาแทรกแซงของรัฐบาลในดGานการผลิต การควบคุมการ
นําเขGาของปcจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจท่ีประเทศเจGาบGาน มีอยู.รวมถึงความแตกต.างของวัฒนธรรม 
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(Cheng & Kwan, 2000b, pp. 379-400; Goldberg & Grosse, 1994, pp. 532-533; Grosse & 
Trevino, 1995, pp. 135-145; Zhao & Zhu, 2000, pp. 60-63) และการท่ีผูGประกอบการขGามชาติ
จะลงทุนทางธุรกิจก.อนท่ีจะตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนโดยตรงในต.างประเทศ ตGองทําการศึกษา
ความไดGเปรียบในดGานสภาพภูมิศาสตร$เปOนสําคัญ 
  1.3. ผลการวิจัยลําดับถัดมาคือ ความไดGเปรียบสินทรัพย$ท่ีครอบครอง (mean=3.93) 
การเขGาสู.ตลาดประชาคมอาเซียน สิ่งท่ีผูGประกอบการใหGความสําคัญ คือความไดGเปรียบดGานสินทรัพย$ 
ความเปOนเจGาของในสินทรัพย$ท่ีไม.สามารถจับตGองไดG เช.น การมีเทคโนโลยีระดับสูง ความสามารถใน
การคิดคGน การบริหาร การจัดการองค$กรและการมีทักษะดGานการตลาด หรือการมีความไดGเปรียบจาก
การมีอํานาจเหนือตลาด ความสามารถในการใชGทรัพยากรท่ีดีกว.าและการเขGาถึงตลาดระหว.าง
ประเทศไดGดีกว.า ปcจจุบัน ความสําคัญของแนวคิดดGานความไดGเปรียบจากการเปOนเจGาของสินทรัพย$ 
เปOนองค$ประกอบสําคัญต.อการลงทุนในต.างประเทศ ซึ่งผูGประกอบการธุรกิจขGามชาติจะตGองมีความ
ไดGเปรียบจากการเปOนเจGาของสินทรัพย$ ไดGแก. (1) ความไดGเปรียบทางเทคโนโลยี (2) ขนาดหรือ
ศักยภาพของตลาด (3) ความสัมพันธ$และเครือข.าย (4) รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจ (5) ฐานะ
ทางการเงิน (6) ทักษะและประสบการณ$ของธุรกิจ และ (7) ขนาดของธุรกิจ ซึ่งปcจจัยท้ัง 7 ประเด็นน้ี 
อาจจะเปOนสินทรัพย$ท่ีมีตัวตน (Tangible assets) และสินทรัพย$ท่ีไม.มีตัวตน (Intangible assets) 
ไดGแก. ลิขสิทธ์ิ ทรัพย$สินทางปcญหา การพัฒนาระบบต.าง ๆ เทคโนโลยี ท่ีจับตGองไม.ไดGและเปOนรูปธรรม
ท่ีสําคัญของธุรกิจ นอกจากน้ีสินทรัพย$ที่สําคัญคือทรัพยากรมนุษย$ที่ถือว.าเปOนทุนมนุษย$ที่มีค.าท่ีสําคัญ 
  2. ผลการวิเคราะห$โมเดลเชิงสาเหตุการตัดสินใจลงทุนโดยตรงในการเขGาสู.ตลาดประชาคม
อาเซียน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลGองของตัวแบบกับขGอมูลเชิงประจักษ$ของโมเดลความสัมพันธ$เชิง
โครงสรGางการลงทุนโดยตรงเพ่ือเขGาสู.ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิเคราะห$ ดGวยวิธีการ
วิเคราะห$ความสัมพันธ$โครงสรGางเชิงเสGนหรือการวิเคราะห$ โมเดลลิสเรล (Liner Structural 
Relationship Model: LISREL) พบว.า โมเดลท่ีผูGวิจัยสรGางข้ึนคร้ังแรกไม.สอดคลGองกับขGอมูลเชิง

ประจักษ$ซึ่งไดGค.าสถิติดังน้ี χ2/df = 9.63, p-valueมีความแตกต.างกันอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติ = 
0.00 ; GFI = 0.65; AGFI = 0.58; RMR = 0.067; RMSEA = 0.143 ผูGวิจัยจึงไดGดําเนินการปรับ

โมเดลใหGมีความเหมาะสมกลมกลืนกับขGอมูลเชิงประจักษ$ ผลการปรับแกGโมเดลไดGค.าสถิติดังน้ี χ2/df 
= 0.919, p-value = 0.78950 ไม.มีความแตกต.างอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งแสดงว.า โมเดลมีความ
กลมกลืนกับขGอมูลเชิงประจักษ$ ; GFI = 0.97; AGFI = 0.94; RMR = 0.018; RMSEA = 0.000; ซึ่ง
ผ.านเกณฑ$ตามท่ีไดGกําหนดไวG (Joreskog & Sorbom, 1996, pp. 121-122)  
3. การวิเคราะห$อิทธิพลของปcจจัยดGานศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก, ดGานความไดGเปรียบ
ดGานสินทรัพย$ท่ีครอบครอง, ดGานความไดGเปรียบดGานสภาพภูมิศาสตร$และดGานความไดGเปรียบดGานการ
จัดการภายในธุรกิจ ท่ีมีต.อการเลือกการตัดสินใจการลงทุนโดยตรงในกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียน
ของผูGประกอบธุรกิจไทย 
 ผูGวิจัยวิเคราะห$อิทธิพลของปcจจัยดGานศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก ดGานความ
ไดGเปรียบดGานสินทรัพย$ที่ครอบครอง ดGานความไดGเปรียบดGานสภาพภูมิศาสตร$และดGานความไดGเปรียบ
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ดGานการจัดการภายในธุรกิจ ท่ีมีต.อการเลือกการตัดสินใจการลงทุนโดยตรงในกลุ.มประเทศประชาคม
อาเซียนของผูGประกอบธุรกิจไทย พบว.า 

1. ศักยภาพและความพรGอมในการส.งออกส.งผลทางตรง (Direct Effect) ส.งผลทางตรงต.อ
การตัดสินใจการลงทุนโดยตรงในกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียนท่ีค.าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท.ากับ 0.14 
อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และส.งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกท่ีค.าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท.ากับ 0.14อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลGองกับสมมติฐานการวิจัย 
     2. ความไดGเปรียบสินทรัพย$ท่ีครอบครองส.งผลทางตรง (Direct Effect) ต.อการตัดสินใจการ
ลงทุนโดยตรงในกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียนท่ีค.าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท.ากับ 0.62 อย.างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และส.งผลโดยรวม (Total Effect) ท่ีค.าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท.ากับ0.62 อย.างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
    3. ความไดGเปรียบสภาพภูมิศาสตร$ส.งผลทางตรง (Direct Effect) ต.อการตัดสินใจการลงทุน
โดยตรงในกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียนท่ีค.าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท.ากับ 0.42 อย.างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และส.งผลโดยรวม (Total Effect) ท่ีค.าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท.ากับ0.42 อย.างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ความไดGเปรียบการจัดการภายในธุรกิจส.งผลทางตรง (Direct Effect) ต.อการตัดสินใจการ
ลงทุนโดยตรงในกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียนท่ีค.าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท.ากับ 0.89 อย.างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และส.งผลโดยรวม (Total Effect) ท่ีค.าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท.ากับ0.89อย.างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค$การวิจัยขGอท่ี 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาปcจจัยดGาน
ศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก, ดGานความไดGเปรียบดGานสินทรัพย$ท่ีครอบครอง, ดGานความ
ไดGเปรียบดGานสภาพภูมิศาสตร$และดGานความไดGเปรียบดGานการจัดการภายในธุรกิจ ของธุรกิจท่ี
ตGองการขยายการลงทุนไปยังกลุ.มประเทศอาเซียน  
 ผลการวิเคราะห$ขGอมูลดGานปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการตัดสินใจการลงทุนในการเขGาสู.ตลาด
ประชาคมอาเซียน พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามใหGความสําคัญกับปcจจัยการจัดการภายในธุรกิจมี
ความสําคัญมากท่ีสุด ตามดGวยความไดGเปรียบดGานภูมิศาสตร$ ความไดGเปรียบสินทรัพย$ท่ีครอบครอง
และศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปOนรายปcจจัยพบว.า ปcจจัย
ศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก พบว.าผูGตอบแบบสอบถามใหGความสําคัญกับความสามารถใน
การผลิตสินคGาท่ีแข.งขันไดGมากท่ีสุด ปcจจัยดGานศักยภาพและความพรGอมในการส.งออก จึงเปOนปcจจัยท่ี
มีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุนโดยตรงในกลุ.มประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งผูGประกอบการใหG
ความสําคัญดGานความสามารถในการผลิตสินคGาท่ีแข.งขันไดG โดยการมีศักยภาพในการพัฒนาออกแบบ
สินคGาเปOนสําคัญ ประกอบกับสินคGาท่ีเปOนท่ียอมรับในตลาดเมืองไทย เปOนบริบทท่ีสําคัญในการบุกเบิก
ตลาดท้ังในและต.างประเทศ ตามแนวคิดของ Kuratko (2006, p.3), บุญฑวรรณ วิงวอน(2550) 
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ผูGประกอบการท่ีมีศักยภาพและความสามารถตGองคํานึงถึงอิทธิพลของสภาพแวดลGอมท้ังภายในและ
ภายนอก (Minniti and Bygrave, 2001, p.89) เพ่ือสรGางผลกําไรและการเติบโตของกิจการและ
ความรับผิดชอบต.อสังคมในประเทศท่ีเขGาไปลงทุนในต.างประเทศปcจจัยความไดGเปรียบสินทรัพย$ท่ี
ครอบครองพบว.า ผูGตอบแบบสอบถามใหGความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจมีความสําคัญมากท่ีสุด ท้ังน้ี
เปOนเพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค$กรท้ังในดGานแนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการในการดําเนินธุรกิจใหG
สอดคลGองกับสภาวะแวดลGอมท่ีเปลี่ยนไปโดยมีวัตถุประสงค$หลักการดําเนินธุรกิจเปOนแนวทางหน่ึงเพ่ือ
บูรณาการทรัพยากรท่ีมีอยู.ของธุรกิจและระหว.างธุรกิจใหGเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากโดลกธุรกิจ
มีลักษณะไรGพรมแดนมากข้ึน มีทรัพยากรท่ีอยู.ภายนอกองค$กรเปOนจํานวนมาก สามารถบริหารจัดการ
เพ่ือสรGางความไดGเปรียบในการแข.งขันไดG ขณะเดียวกันรูปแบบการดําเนินธุรกิจระหว.างประเทศข้ึนอยู.
กับองค$ประกอบหลายๆ ปcจจัย ซึ่งผูGประกอบการธุรกิจตGองคGนหาจุดแข็งหรือความเช่ียวชาญท่ีโดดเด.น
ในแต.ละธุรกิจใหGมีความชัดเจนและแตกต.างกันออกไป โดยมุ.งเนGนการกระจายธุรกิจ (Birkinshaw, 
1997, pp. 207-210) ตลอดจนมีการสรGางสรรค$พิเศษ ภายใตGการจัดการความเสี่ยงบนพ้ืนฐานของ
การสรGางโอกาสทางธุรกิจ (Burgelman, 1983, pp. 61-65; Kuratko, Montagno & Hornsby, 
1990, pp. 49-53) การลงทุนโดยตรงในต.างประเทศส.วนใหญ.อาจตGองมีการโอนยGายสินคGาหรือบริการ
ระหว.างชาติ แต.ขณะเดียวกันยังตGองคํานึงถึงความเสี่ยง ทรัพยากร และการประหยัดต.อการจัดการ 
(economies of management) เพ่ือลดตGนทุน (Verwal & Donkers, 2002, pp. 603-610) ซึ่ง
สอดคลGองกับแนวคิดของ Nooteboom (1993, pp. 283-292) ท่ีกล.าวว.า นอกจากปcจจัยเหล.าน้ีแลGว
ตGองคํานึงถึงความสามารถของบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย$ภายในองค$การ ซึ่งจัดเปOนตGนทุนในการ
ดําเนินงานตลอดจนการรับรูGของผูGบริโภค การนําเสนอ การกําหนดช.องทางในการสื่อสาร และควบคุม
ตรวจสอบของธุรกิจ ตลอดจนมีวิธีการคิดแบบหลายช้ันหรือคิดอย.างเปOนระบบ เพราะการทําการคGา
หรือธุรกรรมในต.างประเทศน้ัน ผูGประกอบการตGองเปOนนักการทูตท่ีดีรวมอยู.ดGวย มีการเจรจาต.อรอง 
และความประพฤติของนักธุรกิจขGามชาติจะตGองไดGรับการยอมรับจากสังคมและผูGมีส.วนเก่ียวขGองทาง
ธุรกิจ อีกท้ังมีเทคนิคตลอดจนวิธีการพูดและการจูงใจในการทํางานอย.างเหมาะสมในขณะท่ี Hay 
and Gray (1974, pp. 135-139) และ Zenisek (1979, pp. 359-363) อธิบายว.า การจัดการท่ีดีน้ัน
ทําใหGองค$การมีการเปลี่ยนแปลงในดGานความสามารถในการทํากําไรของกิจการท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมี
องค$ประกอบดังน้ี (1) การใหGความสนใจผูGถือหุGน (2) การใหGความผูกผันกับผูGมีส.วนเก่ียวขGอง เช.น 
พนักงาน ลูกคGา ผูGจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงผูGขายสินคGา และ (3) ตGองมีการขยายผลออกไปถึงโครงสรGาง
ของสังคม สภาพแวดลGอมภายนอก และค.านิยม เพ่ือท่ีจะก.อใหGเกิดประโยชน$กับกระบวนการผลิต การ
จัดจําหน.าย รวมถึงการบริการรวมอยู.ดGวย (Phatak, 1997, pp. 278-283) นอกจากน้ี Johanson 
and Vahlne (1977, pp. 23-29) ไดGช้ีแนะว.าการทําใหGเปOนภายในจะมีความเก่ียวพันกับพ้ืนฐานของ
การเขGาสู.ตลาดในระดับสากล และมีการใชGเทคโนโลยีเปOนกลยุทธ$ เพ่ือเขGาสู.ตลาดยุคใหม. แต.ในบางคร้ัง
ก็ไม.ไดGข้ึนอยู.กับเง่ือนไขทางการตลาดเสมอไปและยังมีปcจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีส.วนเก่ียวขGองรวมอยู.ดGวย ไดGแก. 
(1) ดGานความสามารถและประสบการณ$ของธุรกิจ (2) ดGานองค$ความรูG (3) การเจริญเติบโตของธุรกิจ 
(4) ความเสี่ยง และ (5) การบริหารงานบุคคลและโครงสรGางเปOนองค$ประกอบร.วมดGวย (Anderson, 
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1997, pp. 7-10) ขอบเขตท่ี 4 ถูกนําเสนอโดยงานศึกษาของ Beamish and Delio (1997, pp. 
103-109) และไดGใหGนิยามว.า การทําเปOนภายในเปOนกระบวนการโดยรวมท้ังหมดของธุรกิจ โดย
ผูGประกอบการขGามชาติตGองตระหนักถึงอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอGอมท่ีมีผลต.อตGนทุนทางธุรกรรมใน
อนาคต และการทําใหGเปOนท่ียอมรับจากหน.วยงาน หรือบุคคลท่ีมีส.วนเก่ียวขGองในดGานการดําเนิน
ธุรกิจในต.างประเทศ 
 
ข�อเสนอแนะ 
 โดยรวมแลGวกระแสการรวมตัวของของประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบไปดGวยประชากรถึง 
600 ลGานคนน้ันเปOนโอกาสสําหรับผูGลงทุนไทยในการหาผลประโยชน$ทางเศรษฐกิจ อย.างไรก็ตามใน
สนามการแข.งขันทางเศรษฐกิจน้ีโอกาสก็ไม.ไดGเปOนของไทยแต.เพียงประเทศเดียว ยังมีประเทศใน
อาเซียนและประเทศอ่ืนๆท่ีพยายามจะแสวงหาและช.วงชิงผลประโยชน$ ฉะน้ันไทยเองถึงแมGจะมีความ
พรGอมในดGานโครงสรGางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต.างๆ เปOนทุนเดิมอยู.แลGว จึง
ไม.ควรละเลยหรือเพิกเฉยในการเตรียมรับมือกับผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เตรียมพรGอมกับการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับโลก และในระดับภูมิภาคอย.างรอบคอบและรอบดGาน 
นอกจากปcจจัยพ้ืนฐานท่ีสามารถเสริมขGอไดGเปรียบท่ีสําคัญต.ออุตสาหกรรมแลGว ผูGประกอบการควร
คํานึงถึงปcจจัยข้ันสูง อันหมายถึง โครงสรGางพ้ืนฐานทางโทรคมนาคมสมัยใหม. บุคลากรท่ีไดGรับ
การศึกษาหรือการฝQกอบรมในระดับสูง (วิศวกร นักวิทยาศาสตร$ นักบริหาร แพทย$ ฯลฯ) สถาบันวิจัย
ต.าง ๆ เปOนตGน ซึ่งจะตGองไดGรับการพัฒนาเปOนอย.างมาก  
 1. ขGอเสนอแนะสําหรับรัฐบาล 
  1.1 การเตรียมความพรGอมของไทยก.อนท่ีการจัดต้ังประชาคมจะแลGวเสร็จในปU พ.ศ. 2558 
จะเสริมสรGางใหGประเทศมีความเขGมแข็งและสามารถใชGประโยชน$จากขGอตกลงต.าง ๆ ไดGอย.างเต็มท่ี 
การขยายการลงทุน และขGอคGนพบของงานวิจัยน้ีเปOนประโยชน$ดGาน การขยายการลงทุนระหว.าง
ประเทศของประเทศไทยและผูGลงทุนไทยในการท่ีจะเช่ือมโยงเครือข.าย พันธมิตรของการลงทุนไปสู.
กลุ.มทุนในกลุ.มประชาคมอาเซียน โดยนําเอาขGอมูลหรือศักยภาพท่ีมีอยู.ของธุรกิจในประเทศและ
ต.างประเทศของผูGประกอบการไทยมาโดยการเพ่ิมกลยุทธ$การแข.งขันทางธุรกิจมากข้ึน เพ่ือส.งออก
สินคGาไทย ตลอดจนเพ่ิมมูลค.า การลงทุนโดยตรงกับพันธมิตรขGามชาติ และนําไปสู.ความร.วมมือในดGาน
การลงทุน การปcจจุบันภาครัฐไดGมีการเตรียมความพรGอมของไทยไปสู.การเปOนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยจัดต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสู.การเปOนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งทําหนGาท่ีเปOนกลไกใน การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานในดGานต.าง ๆ เพ่ือไปสู.การจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปU พ.ศ. 2558 
  1.2 ภาครัฐควรกําหนดแนวนโยบายดGานเศรษฐกิจใหGชัดเจน และผลักดันการอํานวยความ
สะดวกทางการคGาตามแนวชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบGานใหGมีประสิทธิภาพมากข้ึนรวมถึง
ดูแลและปกป�องผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม รวมท้ังปcญหาแรงงาน
เด็กและแรงงานอพยพ 
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  1.3 ควรมีการวิเคราะห$การเปลี่ยนแปลงห.วงโซ.อุปทานของอุตสาหกรรมไทยเพ่ือใชG
ประกอบการปรับตัวของภาคการผลิต ภาครัฐควรศึกษารายละเอียดรวมถึงหามาตรการต้ังรับเพราะ
ภาคแรงงานในอุตสาหกรรมตGนนํ้าอาจถูกเลิกจGาง หากมีการยGายฐานการผลิตไปหาแรงงานท่ีถูกกว.า
ตลอดจนแรงงานวิชาชีพ เช.น แพทย$ วิศวกร บัญชี และอาจารย$ จากประเทศในอาเซียนจะเขGามา
ทํางานในไทยเพ่ิมข้ึน 
  2. ขGอเสนอแนะสําหรับเอกชน 
  2.1 ผูGประกอบการไทยส.วนภาคเอกชน การเตรียมความพรGอมของไทยไปสู.การเปOน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปOนปcจจัยท่ีสําคัญ จากผลงานวิจัยแสดงว.าปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อรูปแบบ
การลงทุนโดยตรงในการเขGาสู.ตลาดประชาคมอาเซียนเปOนการประยุกต$ใชGเพ่ือเปOนขGอมูลในการ
พัฒนาการลงทุนเปOนสําคัญ เพ่ือเปOนการวางแผน การเตรียมพรGอมในการปรับตัวตามนโยบายของ
รัฐบาลหรือสภาวการณ$ต.าง ๆ และใชGเปOนแนวทางในการแกGไขปcญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่ง
การประยุกต$ใชGในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถทําใหGองค$การเจริญเติบโตอย.างมี
ประสิทธิภาพและต.อเน่ืองในอนาคต 
  2.2 การท่ี ผูGประกอบการไทยหรือผูGลงทุนไทยตGองปรับตัวเพ่ือสรGางขีดความสามารถใน
การแข.งขันดGวยตนเองก.อนท่ีจะขอความช.วยเหลือจากหน.วยงานต.าง ๆ ท่ีเก่ียวขGอง เช.น การสรGาง
มูลค.าเพ่ิม และการเร.งพัฒนาตราสินคGา การใชGเทคโนโลยีใหม.ในการผลิต การพัฒนาในดGานนวัตกรรม
ใหม. ๆ ซึ่งจะช.วยสรGางจุดเด.นใหGกับผลิตภัณฑ$ของไทยใหGเปOนท่ียอมรับในระดับสากล รวมถึงใหG
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค$กร 
  2.3 ผูGประกอบการหรือผูGลงทุนไทยควรสรGางเครือข.ายพันธมิตรกับภาคเอกชนอ่ืน ๆ ท้ังใน
และต.างประเทศ เพ่ือการวางแผนกลยุทธ$การตลาดในเชิงรุก และทําการศึกษาลู.ทางการคGาใหม. ๆ 
รวมถึงช.องทางในดGานธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการในองค�การ คุณลกัษณะผู�นําและ ความพึงพอจของ
ลูกค�าท่ีมีอิทธิพลต�อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย 

Organization Management, Leadership and Satisfaction that affect the 
Success in private vehicle inspection in Thailand 

 
สุชาติ ปรักทยานนท$ และธัญญากร เหมทานนท$ 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$ 2 ขGอ ดังน้ี (1) เพ่ือวิเคราะห$หาความสัมพันธ$เชิงสาเหตุที่เก่ียวขGอง

ระหว.างคุณลักษณะผูGนํา การบริหารจัดการ และ ความพึงพอใจของลูกคGา ท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของ
สถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย และ (2) เพ่ือกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการท่ีส.งผลต.อ
ความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย การวิจัยค้ังน้ีเปOนการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) ท่ีใชGท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการวิจัยเชิงปริมาณ เปOนผูGประกอบการ
หรือผูGจัดการหรือตัวแทน สถานตรวจสภาพรถเอกชน จํานวน 335 คน ไดGมาจากการสุ.มอย.างง.าย 
จากจํานวนประชากรท้ังสิ้น 2,034 ราย ท่ัวประเทศ และกลุ.มตัวอย.างท่ีใชGในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ
ผูGเช่ียวชาญหรือผูGบริหารระดับสูงในสถานตรวจสภาพรถเอกชนตําแหน.งผูGประกอบการหรือผูGจัดการ
หรือตัวแทนจํานวนท้ังสิ้น 19 ราย เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัยประกอบดGวยแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ$แบบมีโครงสรGาง สถิติท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล ไดGแก. ความถ่ี รGอยละ ค.าเฉลี่ย ส.วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห$สมการเชิงโครงสรGาง ดGวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบว.าความสัมพันธ$เชิงสาเหตุของปcจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงต.อความสําเร็จของ

สถานตรวจสภาพรถเอกชน ประกอบดGวย คุณลักษณะของผูGนํา มีอิทธิพลสูงสุด (β=0.536) รองลงมา

คือ การบริหารจัดการภายในองค$การ (β=0.381) และความพึงพอใจของลูกคGา (β=0.291) และรูปแบบ
การบริหารจัดการท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทยพบว.าโมเดล
ความสอดคลGองกลมกลืนกับขGอมูลเชิงประจักษ$อยู.ในเกณฑ$ดี ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กล.าวคือ
ค.า Chi-square = 31.812, df=21, chi-square/df =1.515, P-value=0.061, RMR=0.028, 
TLI=0.988, CFI=0.993, RMSEA=0.039, HOELTER (0.05) =344 ผ.านเกณฑ$มาตรฐานทุกค.า 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการในองค$การ, คุณลักษณะผูGนํา, ความพึงพอจของลูกคGา 
 

Abstract 
The objectives of this study were twofold: (1) to analyze the causal 

relationship pertaining to leadership traits, managerial practices, and customers’ 
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satisfaction which were conducive to the success of the private vehicle inspection in 
the case of Thailand; and (2) to determine the management model which would be 
favorable to the success of the private vehicle inspection. The study was mixed in 
nature – quantitative and qualitative research methods. With regard to the 
quantitative research method, the sample was comprised of entrepreneurs, 
managers, and representatives from inspection centers totaling 335 persons. The 
sample was randomly selected from the total population of 2,034 persons. With 
respect to the qualitative research method, 19 topflight persons were purposively 
selected as the key informants or the sample of the study. The self – administered 
questionnaire was used as the study tool for the quantitative research, whereas the 
semi – structured interview guide was used as the data – collecting instrument for 
the qualitative research. The statistical techniques used for the data analysis 
consisted of descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard 
deviation) and the analysis of SEM with the help of statistical software.  

As a result of the data analysis, the following facts were found: the causal 
factors which had direct influence on the success of the private vehicle inspection 

included the following: leadership traits, (β = 0.53), the nature of management 

practices within the organization (β = 0.38), and customers’ satisfaction (β = 0.29).  
As for the management model (the structural model) conducive to the success of 
the private vehicle inspection in the case of Thailand, it was found that the goodness 
of fit of the structural model and the measurement model was highly acceptable. 
The goodness – of – fit statistics of the measurement model were as follows: Chi – 
Square with 21 degrees of Freedom = 31.812, Chi – Square / DF = 1.515, P – value = 
0.061, RMR = 0.028, TLI = 0.988, CFI = 0.993, RMSEA = 0.039, HOELTER (0.05) = 344 In 
sum, all criteria were met. 
Keywords : Organization Management , Leadership, Satisfaction 
 
บทนํา 

อุตสาหกรรมยานยนต$นับเปOนอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย สามารถสรGางมูลค.าทาง
เศรษฐกิจใหGกับประเทศ โดยมีสัดส.วนมูลค.าผลิตภัณฑ$ในปะเทศดGานอุตสาหกรรมการผลิตรGอยละ 10 
มีการจGางแรงงานฝUมือข้ึนไปโดยตรงมากกว.า 5 แสนคนในปU พ.ศ. 2560 จนกลายเปOนฐานการผลิต
ของภูมิภาคเอเชีย(สภาอุตสาหกรรมแห.งประเทศไทย, 2561)  
 จากจํานวนรถยนต$ท่ีผูGบริโภคในประเทศไทยซื้อในแต.ละปUน้ันพบว.าทุกคนตGองมีการเสียภาษี
ประจําทุกปUโดยข้ึนอยู.ประเภทของรถท่ีใชG หากเปOนรถยนต$เก.าใชGแลGวเกิน 7 ปUขึ้นไปตGองผ.านการตรวจ
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สภาพรถใชGงานแลGวก.อนท่ีจะเสียภาษีประจําปUท่ีกรมการขนส.งทางบกไดG ในขณะท่ีรถมอเตอร$ไซด$เก.า
ใชGแลGวเกิน 5 ปUข้ึนไปตGองผ.านการตรวจสภาพรถใชGงานแลGวก.อนท่ีจะเสียภาษีประจําปUที่กรมการขนส.ง
ทางบกไดG เช.นกัน ในขณะท่ีการใหGบริการจากทางภาครัฐมีการจํากัดการใหGบริการจึงส.งผลใหGเกิด
สถานตรวจสภาพรถใชGแลGวของบริษัทเอกชนเขGามามีบทบาทในการทําหนGาท่ีตรวจสภาพรถใชGแลGวทุก
ประเภทก.อนท่ีจะมีการเสียภาษีประจําปU โดยปcจจุบันสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทยมี
ท้ังสิ้นจํานวน สถานตรวจสภาพรถท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 2,445 แห.ง แบ.งเปOนสถานตรวจสภาพ
รถยนต$ นํ้ าหนักไม. เกิน 2,200 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต$  จํานวน 1,636 แห.ง เฉพาะ
รถจักรยานยนต$จํานวน 368 แห.ง และสถานตรวจสภาพรถทุกประเภท ทุกขนาดนํ้าหนัก จํานวน 438 
แห.ง โดยกรมการขนส.งทางบกมีมาตรการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ อย.าง
เขGมงวด เน่ืองจากเคยพบปcญหาดังต.อไปน้ี 1) สถานตรวจสภาพรถมีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวง
ประชาชน ไม.ดําเนินการตรวจสภาพรถใหGครบตามข้ันตอน 2) สถานตรวจสภาพรถใหGการรับรองการ
ตรวจสภาพไม.ตรงตามความเปOนจริง 3) สถานตรวจสภาพรถใหGการรับรองการตรวจสภาพโดยไม.มีการ
ตรวจสภาพรถจริง และ4) ประชาชนขาดความเช่ือม่ันในระบบการตรวจรับรองสภาพรถจากสถาน
ตรวจสภาพรถเอกชน ดGวยเหตุน้ีจึงทําใหGสถานประกอบการท่ีมีปcญหาดังกล.าวตGองป}ดกิจการไปและไม.
สามารถกลับมาใหGบริการไดGต.อไปซึ่งสรุปไดGว.าเปOนปcญหามาจากการบริหารจัดการท่ีผิดพลาดส.งผลใหG
เกิดความเสียหายแก.กิจการ (กรมการขนส.งทางบก,2560) 
 กรมการขนส.งทางบกไดGมีบทบาทสําคัญต.อการปรับปรุงและพัฒนาสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนท้ังส.งเสริมใหGใชGเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาทิ การตรวจสอบดGวยระบบออนไลน$และกลGอง CCTV 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม กํากับ การทํางาน ของสถานตรวจสภาพรถภายใตGการกํากับดูแล
โดยกรมการขนส.งทางบกและสํานักงานขนส.งจังหวัดทุกแห.งท่ัวประเทศ อีกท้ังกรมการขนส.งทางบก
ไดGพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการตรวจสภาพรถ การจัดอบรมควบคุมการตรวจสภาพรถและ
เจGาหนGาท่ีตรวจสภาพของสถานตรวจสภาพรถอย.างต.อเน่ือง ทําใหGสถานตรวจสภาพรถเอกชนมีความ
น.าเช่ือถือไดGในคุณภาพการตรวจสภาพรถใชGแลGว อย.างไรก็ตาม การดําเนินการต.างๆ ภายใตG
ขGอกําหนดและนโยบายดังกล.าวจากกรมการขนส.งทางบกน้ี ทําใหGผูGประกอบการบางรายเกิดปcญหา
ภายใน อาทิ 1) การขาดสภาพคล.อง โดยมีสาเหตุมาจากการลงทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท้ังดGานเทคโนโลยีและ
การพัฒนาคน ในระยะแรก 2) ขาดความรูGในการดําเนินการใหGสอดคลGองกับมาตรฐาน 3) ขาด
ประสบการณ$ 4)ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ5)ขาดการประเมินความพึงพอใจจาก
ผูGใชGบริการ สอดคลGองกับผลการศึกษาประสิทธิผลของมาตรฐานการการตรวจสภาพรถเอกชนของ รัก
ชนก จันทร$ทวีพร พบว.า บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ$ กระบวนการตรวจสภาพรถ นโยบายดGาน
การตลาด และศีลธรรมของผูGประกอบการมีความสัมพันธ$กับประสิทธิผลของมาตรการการตรวจสภาพ
รถเอกชน อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ันควรใหGความสําคัญกับปcจจัยดGานบุคลากร 
เคร่ืองมืออุปกรณ$ กระบวนการตรวจสภาพรถ ศีลธรรมและนโยบายดGานการตลาด เพ่ือทําใหGการ
ตรวจสอบสภาพรถเปOนไปอย.างมีประสิทธิผล ท้ังในดGานการลดอุบัติเหตุและลดภาระการดําเนินงาน 
งบประมาณของราชการ (รักชนก จันทร$ทวีพร,2554) 
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 สถานตรวจสภาพรถเอกชน เปOนสถานประกอบการขนาดเล็ก มีเจGาของคนเดียวและมี
ผูGปฏิบัติงานไม.เกิน 10 คน ทําใหGอํานาจหนGาท่ีการตัดสินใจส.วนใหญ.เปOนของผูGประกอบการ ดังน้ัน
ความสามารถของผูGประกอบการ จึงเปOนคุณสมบัติสําคัญท่ีจะนําองค$กรไปสู.ความสําเร็จ ดGวยเหตุน้ี
ผูGวิจัยจึงมีความตGองการท่ีจะหารูปแบบการบริหารจัดการท่ีส.งผลต.อความสําเร็จในการดําเนินการของ
สถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย โดยใชGทฤษฎีการบริหารจัดการ ท่ีเก่ียวขGองกับคุณลักษณะ
ของผูGนํา การบริหารจัดการองค$การภายใน และความสําเร็จในการบริหารจัดการ 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห$หาความสัมพันธ$เชิงสาเหตุท่ีเก่ียวขGองระหว.างคุณลักษณะผูGนํา และการ
บริหารจัดการท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย 
 2. เพ่ือกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนในประเทศไทย 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

Spalek, Seweryn (2014) ไดGใหGนิยามของคําว.า ความสําเร็จ คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการใชG
วิธีการในการจัดการกับคน และโครงสรGางองค$การในบริบทต.างๆ เพ่ือไปใหGถึงเป�าหมายสอดคลGองกับ
การศึกษาของ Prabhakar, G. P. (2008) กล.าวถึงความสําเร็จ ว.าเปOน ความใกลGเคียงกันระหว.าง
ผลลัพธ$ของงานและวัตถุประสงค$ที่ต้ังไวGล.วงหนGา  

ในขณะท่ี Rockart (1979) กล.าวว.า องค$ประกอบของความสําเร็จมาจากผูGบริหารเปOนปcจจัย
สําคัญท่ีสุดท่ีจะนําพาองค$การไปสู.เป�าหมายท่ีวางไวG ดังน้ันจึงทําใหGผูG วิจัยไดGศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขGองกับความสําเร็จในการบริหารจัดการ 

ในดGานหน่ึง Rowe, Mason and Dickel (1982) ปcจจัยสําคัญในการสรGางความสําเร็จในการ
บริหารจัดการคือ การท่ีองค$การสามารถระดมและใชGทรัพยากรไดGอย.างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจาก
ขGอขัดแยGงทางสิ่งแวดลGอม ขGอจํากัดทางกฎหมายและการเมือง เพ่ือเอ้ือต.อการไดGรับการสนับสนุนจาก
หน.วยงานรัฐ 
 Verma (1996) กล.าวว.า การสื่อสารการทํางานเปOนทีมและการเปOนผูGนําองค$การ เปOน
องค$ประกอบสําคัญของความสําเร็จในการบริหารจัดการ โดยกําหนดโครงสรGางองค$การ การกําหนด
วิสัยทัศน$ร.วมกัน และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย$ไดGอย.างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค$ท่ี
กําหนดไวG 
 ส.วน Cleland (1986) ช้ีใหGเห็นว.า ความสําเร็จในการบริหารจัดการมีความหมายเฉพาะเม่ือ
พิจารณาจากจุดไดGเปรียบสองระดับคือ การบรรลุวัตถุประสงค$ทางเทคนิค และ ผลงานท่ีบรรลุภารกิจ
เชิงกลยุทธ$ขององค$การ 
 Freeman และ Beale (1992) กล.าวถึงความสําเร็จในการบริหารจัดการ คือ การประมาณ
ค.าเปOนตัวเงินของงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย$ ในแง.ของความพึงพอใจของ
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พนักงาน ท่ีสามารถวัดไดGจากมูลค.าทางการตลาดของกิจการ ซึ่งมาจากประสิทธิภาพทางเทคนิค 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ผลกระทบดGานการบริหารจัดการ (คุณภาพการใหGบริการ) โอกาสการ
เติมโตในหนGาท่ีการงาน ความสามารถทางการผลิต และประสิทธิภาพทางธุรกิจ  
 ความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ันอาจไดGรับการประเมินจากกลุ.มผูGมีส.วนไดGส.วนเสียท่ี
แตกต.างกัน อาทิ ผูGถือหุGน ผูGจัดการ ลูกคGา พนักงาน และอ่ืนๆ ดังน้ันเกณฑ$การวัดความสําเร็จในการ
บริหารจัดการตGองสะทGอนถึงมุมมองท่ีแตกต.างกัน (Stuckenbruck, 1986) 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

ประโยชน$ต.อแวดวงวิชาการ 
1. สามารถทราบความสัมพันธ$เชิงสาเหตุที่เก่ียวขGองระหว.างคุณลักษณะผูGนํา และการบริหาร

จัดการท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย 
2. ไดGรูปแบบการบริหารจัดการท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนใน

ประเทศไทย 
ประโยชน$ต.อธุรกิจและผูGประกอบการ 
3. ไดGทราบถึงปcจจัยหลักท่ีนําไปสู.ความสําเร็จในการบริหารจัดการเพ่ือใหGองค$การประสบ

ความสําเร็จ 
4. ไดGทราบถึงองค$ประกอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในของการมีคุณลักษณะผูGนําท่ีประสบความสําเร็จ  
 ประโยชน$ต.อภาครัฐ 
5. ทําใหGภาครัฐสามารถส.งเสริมกิจกรรมท่ีทําใหGสถานตรวจสภาพรถเอกชนประสบกับ

ความสําเร็จไดGถูกทิศทาง 
 

ผลการวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 1 ทําการศึกษาคGนควGาขGอมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความวิชาการ 

ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองท้ังในและต.างประเทศ จัดทําขGอสรุปขGอมูลท่ีไดGจากการศึกษาเปOนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและออกแบบการวิจัย นําเสนออาจารย$ที่ปรึกษา เพ่ือนําเสนอโครงร.างเคGาโครงวิจัย 
และขออนุมัติสอบหัวขGอดุษฎีนิพนธ$ จากน้ันผูGวิจัยดําเนินการปรับแกGไขตามการพิจารณาหัวขGอดุษฎี
นิพนธ$ที่คณะกรรมการใหGขGอเสนอแนะ 

ข้ันตอนท่ี 2 ทําการศึกษาคGนควGาขGอมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร ท่ีเก่ียวขGองกับคุณลักษณะ
ผูGนํา การบริหารจัดการ และ ความพึงพอใจของลูกคGา ท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชนในประเทศไทย ผูGวิจัยนําขGอสรุปท่ีไดGจากการวิเคราะห$เน้ือหา (Content analysis) เก่ียวกับ
ความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย นําตัวแปรท่ีไดGไปสรGางแบบสอบถามท่ีใชG
เปOนเคร่ืองมือในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 3 นําเคร่ืองมือการวิจัยท่ีจัดทําข้ึนไปตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดย
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยนําแบบสอบถามใหGผูGเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน 
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พิจารณาและนําผลท่ีไดGมาหาค.าดัชนีความสอดคลGองท่ีเรียกว.า IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ซึ่งพิจารณาจากค.า IOC ท่ีมากกว.า 0.5 ข้ึนไป จากน้ันนําเคร่ืองมือท่ีผ.านการทดสอบ 
IOC แลGว ไปทดลองใชG (Try out) กับกลุ.มตัวอย.างท่ีไม.ใช.กลุ.มตัวอย.างเดียวกับการวิจัย จํานวนผูGใหG
ขGอมูล 50 คน รวบรวมขGอมูลและวิเคราะห$ค.าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดGวยการ

คํานวณค.าสัมประสิทธ์ิแอลฟ�า(-coefficient) ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach) (Cronbach 
1970 : 161) และปรับปรุงแบบสอบถาม 

ข้ันตอนท่ี 4 นําเคร่ืองมือการวิจัยท่ีเปOนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ$ไปเก็บขGอมูลกับกลุ.ม
ตัวอย.างไดGแก.เจGาของกิจการ/ผูGจัดการ/ตัวแทน ท่ีปฏิบัติหนGาท่ีโดยตรงในสถานตรวจสภาพรถเอกชนท่ี
รับใบอนุญาตจากกรมการขนส.งทางบกใหGตรวจสภาพท้ังรถยนต$และรถจักรยานยนต$ (1 คน ต.อ 1 
กิจการ) จํานวน 335 คน จากประชากรท้ังสิ้น 2,034 ราย (กรมการขนส.งทางบก, 2561 
www.dtc.co.th) โดยการคํานวณจาก การยอมรับความผิดพลาดจากการสุ.มตัวอย.างท่ีรGอยละ 0.05 
ดGวยสูตร Yamane, 1973 

ข้ันตอนท่ี 5 รวบรวมขGอมูลและวิเคราะห$ขGอมูลจากแบบสอบถามโดยใชGโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะห$องค$ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmation Factor Analysis: CFA) เพ่ือยืนยันองค$ประกอบ
ของตัวแปรแฝงอันประกอบดGวย คุณลักษณะผูGนํา การบริหารจัดการ และ ความพึงพอใจของลูกคGา ท่ี
ส.งผลต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย ในข้ันตอนน้ีจะทําใหGไดG
องค$ประกอบท่ีมีความน.าเช่ือถือและเหมาะสมสําหรับการนําไปวิเคราะห$สมาการเชิงโครงสรGาง
(Structure Equation of Modeling: SEM) ในข้ันต.อไป 
ข้ันตอนท่ี 6 ใชGโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห$สมการเชิงโครงสรGาง เพ่ือทําการทดสอบ
สมมติฐาน และหารูปแบบการบริหารจัดการท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนใน
ประเทศไทย 

ข้ันตอนท่ี 7 การสัมภาษณ$แบบเชิงลึก (in-depth interview) จากเจGาของกิจการ/ผูGจัดการ/
ตัวแทนของสถานตรวจสภาพรถเอกชน จํานวน 19 ราย ท่ีดําเนินการมา ต้ังแต. 10 ปUข้ึนไป โดยมีผล
การประเมินจากกรมการขนส.งทางบกในระดับดีเย่ียมติดต.อกันอย.างนGอย 3 ปU และไม.เคยมี
ขGอบกพร.องในการใหGบริการ ตามจํานวนกลุ.มจังหวัด 18 กลุ.มท่ีกระจายท่ัวประเทศ และ นอกกลุ.ม 
กรุงเทพมหานคร 

ข้ันตอนท่ี 8 นําเสนอผลการวิจัย ผูGวิจัยสรุปขGอคGนพบท่ีไดGจากการวิจัย จัดทําร.างรายงาน
ผลการวิจัยนําเสนอคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ$ ตรวจสอบความถูกตGอง ปรับปรุงแกGไขตาม
ขGอเสนอแนะ และจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ$ต.อไป 
เพ่ือใหGกาวิจัยดําเนินไปตามวัตถุประสงค$ของการวิจัย ผูGวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดต.างๆ เก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดGวยประชากรและกลุ.มตัวอย.าง เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขGอมูล และสถิติการวิจัยและการวิเคราะห$ขGอมูล 
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อภิปรายผล 
 ผูGวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท้ัง 6 ขGอ ดังน้ี 
 H1: คุณลักษณะผูGนําของผูGบริหารมีอิทธิพลทางตรงต.อความสําเร็จของ ตรอ. ในประเทศไทย 
 H2: การบริหารจัดการองค$การมีอิทธิพลทางตรงต.อความสําเร็จของ ตรอ. ในประเทศไทย 
 H3: ความพึงพอใจของลูกคGามีอิทธิพลทางตรงต.อความสําเร็จของ ตรอ. ในประเทศไทย 
 H4: คุณลักษณะผูGนําของผูGบริหารมีอิทธิพลทางตรงต.อการบริหารจัดการองค$การ  
 H5: คุณลักษณะผูGนําของผูGบริหารมีอิทธิพลทางตรงต.อความพึงพอใจของลูกคGา 
 H6: การบริหารจัดการองค$การมีอิทธิพลทางตรงต.อความพึงพอใจของลูกคGา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว.า ยอมรับสมมติฐานท้ัง 6 ขGอ โดย สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังรายละเอียดต.อไปน้ี 

1. ตัวแปรคุณลักษณะความเปOนผูGนํา ส.งอิทธิพลทางตรงต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพ
รถเอกชน นอกจากน้ียังส.งอิทธิพลทางอGอมผ.านตัวแปรการบริหารจัดการองค$การ และตัวแปรความ
พึงพอใจของลูกคGา ดังน้ัน สามารถกล.าวไดGว.า ยอมรับ H1 

 ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลGองกับการศึกษาของ Osland and Mendenhall (2017), วิเชียร 
วิทยอุดม (2550) ,  Erenrich and Wergin (2017) , Andrew(1998), (Jame and Jame, 1974), 
Bass (1981), Hersey and Blanchard (1993) , Kouzes and Posner (1989), Yulk (1988) , 
Dubrin (1998) , Robbins (2001) , จุฬาลักษณ$ ณีรัตนพันธุ$ (2540) กล.าวว.า ผูGนํา หมายถึงบุคลท่ีมี
ความสามารถในการท่ีจะทําใหGองค$การดําเนินไปอย.างกGาวหนGาและบรรลุเป�าหมาย สามารถกล.าวไดG
ว.า คุณลักษณะของผูGบริหารท่ีดีจะเปOนองค$ประกอบสําคัญต.อการสรGางความสําเร็จลุล.วงของงานต.างๆ 
ความรูGความสามารถ และทักษะของผูGบริหารต.อการสรGางภาวะผูGนําท่ีดีน้ันเปOนสิ่งสําคัญและจําเปOน
สําหรับผูGบริหารทุกคน 

 จากผลการวิเคราะห$ความสัมพันธ$เชิงสาเหตุท่ีเก่ียวขGองระหว.างคุณลักษณะผูGนํา การ
บริหารจัดการ และ ความพึงพอใจของลูกคGา ท่ีส.งผลต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนใน
ประเทศไทย น้ัน พบว.า คุณลักษณะของผูGนํา ท่ีประกอบดGวย ผูGนําวิสัยทัศน$ ผูGนําจริยธรรม ผูGนําสรGาง
แรงบันดาลใจ และ ผูGนําทางดGานเทคโนโลยี น้ัน มีบทบาทสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ การบริหารจัดการ
องค$การ และ ความพึงพอใจของลูกคGา ตามลําดับ ในการผลักดันใหGสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน อีกท้ังคุณลักษณะผูGนํายังมีส.วนส.งเสริมใหGการบริหารจัดการ
องค$การเปOนไปในทิศทางท่ีถูกตGอง และนําไปสู.การเพ่ิมความพึงพอใจแก.ลูกคGา หรือ ผูGมารับบริการไดG 
โดยสอดคลGองกับผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 และ สมมติฐานท่ี 5 ดังน้ี 

2. ตัวแปรคุณลักษณะความเปOนผูGนํา ส.งอิทธิพลทางตรงต.อตัวแปรการบริหารจัดการองค$การ 
ดังน้ันสามารถกล.าวไดGว.า ยอมรับ H4 

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณไดGพบว.าตัวแปรคุณลักษณะความเปOนผูGนํา มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต.อการบริหารจัดการองค$การ โดยมีค.าอิทธิพลเท.ากับยังสอดคลGองกับ 0.301 ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลGองกับการศึกษาของ Lopez , Roquel (2014) ไดGทําการศึกษาเร่ือง
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ความสัมพันธ$ระหว.างภาวะผูGนํา และ การบริหารจัดการ พบว.าจากการหาความสัมพันธ$ระหว.างผูGนํา 
และการบริหารจัดการน้ันพบว.า ผูGบริหารมีบทบาทสําคัญต.อการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใชG
เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารจัดการ 

3. ตัวแปรคุณลักษณะความเปOนผูGนํา ส.งอิทธิพลทางตรงต.อตัวตัวแปรความพึงพอใจของ
ลูกคGา ดังน้ันสามารถกล.าวไดGว.า ยอมรับ H5 

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณไดGพบว.าตัวแปรคุณลักษณะความเปOนผูGนํามีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต.อความพึงพอใจของลูกคGา โดยมีค.าอิทธิพลเท.ากับ 0.422 กล.าวคือ ผูGนํามีบทบาทสําคัญอย.างย่ิง
ต.อการเพ่ิมความพึงพอใจผูGมาใชGบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ซึ่งสอดคลGองกับผลการศึกษาของ 
Fei Tsong, Hi. and Chee Seng, Le. (2016) ทําการวิจัยเร่ืองการใชGความพึงพอใจของลูกคGาผ.าน
ทฤษฎีภาวะผูGนํา โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาประสบการณ$ที่ดีของลูกคGาโดยวัดจากความพึงพอใจ อีก
ท้ังเพ่ือตGองการหาผลกระทบของภาวะผูGนําต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา และตGองการสรGาง
ความสัมพันธ$ระหว.างความพึงพอใจกับภาวะผูGนํา ผลการศึกษาพบว.า ผูGนําหรือผูGบริหารจะเปOน
ศูนย$กลางในการกําหนดเป�าหมายองค$การใหGเช่ือมโยงกับความพึงพอใจของลูกคGา โดยคํานึงว.าตัวเอง
และทีมงานมุ.งเนGนเก่ียวกับการมอบคุณค.าการใหGบริการแก.ลูกคGาในแบบท่ีเราสามารถปฏิบัติไดGอย.าง
เต็มใจ เป�าหมายคือตGองการใหGพนักงานท่ีเขาใหGบริการลูกคGากําหนดวัตถุประสงค$ต.อการใหGบริการแก.
ลูกคGาทุกคร้ังเม่ือไดGทํางานร.วมกันกับลูกคGา 

4. ตัวแปรการบริหารจัดการ ส.งอิทธิพลทางตรงต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชน นอกจากน้ียังส.งอิทธิพลทางอGอมผ.านตัวแปรความพึงพอใจของลูกคGา ดังน้ัน สามารถกล.าวไดG
ว.า ยอมรับ H2 

 สอดคลGองกับผลการศึกษา ของ McKensey (1978) , Follet Metcalf and Urwick, 
(1 942 ), Waterman JR (1 980 ), Barnard (1 948 ), Urwick (1 983 ) อG า ง ถึ ง ใน  Brech, E., 
Thomson, A., & Wilson, J. F. (2010), Drucker, P. F.(2006) กล.าวว.า การบริหารจัดการองค$การ 
หมายถึง กระบวนการทํางานหรือกิจกรรมท่ีกลุ.มบุคคลในองค$การร.วมกันทํางานเพ่ือใหGบรรลุ
วัตถุประสงค$แนวทางทางท่ีกําหนดไวG  

 จากผลการศึกษาของผูGวิจัยพบว.า การบริหารจัดการองค$การ ประกอบดGวย โครงสรGาง
องค$การท่ีชัดเจน มีความสําคัญมากท่ีสุดเปOนอันดับแรก และ การสรGางภาพลักษณ$องค$การ เปOนส.วน
สําคัญรองลงมาในการเปOนส.วนสําคัญต.อการสรGางความสําเร็จในการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพ
รถเอกชน โดยตรง เช.นเดียวกันกับ ความพึงพอใจของลูกคGา ในดGาน 1)ความเห็นอกเห็นใจลูกคGา 
ประกอบดGวย การรับฟcงปcญหา ขGอรGองเรียน ขGอเสนอแนะ เพ่ือนําไปสู.การปรับปรุงแกGไขใหGสอดคลGอง
ตามความตGองการของลูกคGาอย.างต.อเน่ือง และ การใหGความสําคัญกับลูกคGาทุกคนอย.างเท.าเทียมกัน 
2) ความเปOนรูปธรรมในการใหGบริการ ท่ีจําแนกเปOนมีความสะดวกในการเดินทางมาใชGบริการ มีท่ีจอด
รถอย.างเพียงพอ มีสถานท่ีท่ีสวยงามเปOนระเบียบเรียบรGอย เคร่ืองมือ อุปกรณ$ทันสมัย และ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน และ 3)การตอบสนองต.อลูกคGา ท่ีจําแนกเปOน ความรวดเร็วในการ
ใหGบริการจากการท่ีมีพนักงานอย.างเพียงพอ พนักงานมีความกระตือรือรGนในการใหGบริการ ท้ังในช.วง
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เวลาปกติ และเวลาเร.งด.วน ทําใหGลูกคGาไดGรับความรวดเร็วและสะดวกในการรับบริการ ซึ่งเปOนไปตาม
ผลการศึกษาของ Hanafizadeh, P., & Ravasan, A. Z. (1982) 
  ในขณะท่ีนักวิจัยไทย ขวัญใจ สุดรัก (2553) ทําการศึกษาเร่ือง ปcจจัยการบริหารท่ี
ส.งผลต.อประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย$เลี้ยงดูเด็กก.อนวัยเรียนเอกชน ผลการศึกษา
พบว.า ความสัมพันธ$ระหว.างปcจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานของศูนย$
เลี้ยงดูเด็กก.อนวัยเรียนเอกชน โดยภาพรวม มีความสัมพันธ$กันระดับสูงทางบวก อย.างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เปOนไปตามผลการทดสอบเชิงปริมาณของผูGวิจัยท่ีคGนพบอิทธิพลทางบวกของการ
บริหารจัดการองค$การมีค.า 0.381 ต.อ ความสําเร็จในการจัดการสถานตรวจสภาพรถเอกชน กล.าวคือ 
หากองค$การหรือหน.วยงานมีการบริหารจัดการท่ีดี ย.อมส.งผลใหGเกิดความสําเร็จในการจัดการสถาน
ตรวจสภาพรถเอกชนน่ันเอง ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

5. ตัวแปรความพึงพอใจของลูกคGา ส.งอิทธิพลทางตรงต.อความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ
เอกชน นอกจากน้ียังส.งอิทธิพลทางอGอมผ.านตัวแปรการบริหารจัดการองค$การ ดังน้ัน สามารถกล.าว
ไดGว.า ยอมรับ H3 

 ซึ่งสอดคลGองกับผลการศึกษาของ Parasuraman, Zaithamal & Berry (1994) ท่ีกล.าว
ว.า ความพึงพอใจของลูกคGา หมายถึง ความรูGสึกหรือทัศนคติท่ีลูกคGามีเม่ือเขGารับบริการ อีกท้ังยัง
สอดคลGองกับการศึกษาของ Sang Long Ch., Khalafinezhad R. (2012) และ Niemi, Bi. (2010) 
กล.าวไดGว.า ความพึงพอใจของลูกคGาและความจงรักภักดีของลูกคGาน้ีเปOนปcจจัยหลักในการสรGาง
ความสําเร็จใหGแก.องค$การ กล.าวคือ ความพึงพอใจของลูกคGาส.งผลทําใหGทุกองค$การไม.เสียค.าใชGจ.ายใน
การโฆษณา แต.ไดGพบว.าการสรGางความพึงพอใจแก.ลูกคGาเพียงอย.างเดียวกลับไม.เพียงพอแลGวในการ
สรGางความแข.งขันทางธุรกิจในปcจจุบัน 

6. ตัวแปรการบริหารจัดการองค$การส.งอิทธิพลทางตรงต.อความพึงพอใจของลูกคGา ดังน้ัน 
สามารถกล.าวไดGว.า ยอมรับ H6 

 การบริหารจัดการองค$การท่ีดีย.อมส.งผลใหGลูกคGาไดGรับการบริการท่ีมีคุณภาพสอดคลGองกับ
ความคาดหวัง หรือ เกินความคาดหวังไดG จึงนํามาส.งความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรการบริหารจัดการ
องค$การและการใหGบริการลูกคGา โดยการใหGบริการลูกคGาไดGรับอิทธิพลจากการบริหารจัดการองค$การ
น่ันเอง โดยผลการวิเคราะห$เชิงปริมาณพบว.า การบริหารจัดการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึง
พอใจของลูกค.า โดยค.าอิทธิพลเท.ากับ 0.434 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 กล.าวไดGว.าหากมี
โครงสรGางองค$การท่ีดี มีกลยุธ$องค$การท่ีสอดคลGองกับสถานการณ$และการจัดการความตGองการของ
ลูกคGาแลGวย.อมส.งผลต.อความพึงพอใจของลูกคGาท้ังดGาน คุณภาพการใหGบริการ และความประทับใจ
จากผูGใหGบริการ สอดคลGองกับผลการสัมภาษณ$เชิงลึก พบว.า การบริหารจัดการองค$การโดยผูGนํา
คุณลักษณะ ย.อมส.งผลดีแก. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ผลผลิตท่ีไดG และสรGางความประทับใจแก.
ลูกคGา นํามาสู.ความสําเร็จในการบริหารสถานตรวจสภาพรถเอกชน 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
451 

 

ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ไดGทําการสรGาง รูปแบบการสรGางความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ในประเทศไทย ซึ่งประกอบดGวย 3 ปcจจัยหลัก กล.าวคือ คุณลักษณะผูGนํา การบริหารจัดการ ความพึง
พอใจของลูกคGา ท่ีช.วยในการเสริมสรGางใหGเกิดรูปแบบความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนใน
ประเทศไทย ดังน้ัน หากตGองการพัฒนาใหGเกิดความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศ
ไทย ควรพิจารณาจากค.าอิทธิพลทางตรงเชิงบวกของท้ัง 3 ปcจจัย ท้ังน้ี ปcจจัยท่ีมีค.าอิธิพลทางตรงเชิง
บวก ต.อรูปแบบการสรGางความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย มากท่ีสุดคือ 
คุณลักษณะของผูGนํา ซึ่งมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก เท.ากับ 0.536 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ต.อ รูปแบบ
การสรGางความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในประเทศไทย กล.าวคือ หาก พัฒนาศักยภาพ 
และ คุณลักษณะของผูGนําใหGประกอบดGวย การเปOนผูGนําท่ีมีวิจัยทัศน$ เปOนผูGนําท่ีมีจริยธรรม สามารถ
สรGางแรงบันดาลใจแก.ทุกคนในองค$การ และ เปOนผูGนําทางดGานเทคโนโลยี ย.อมสามารถสรGางใหGเกิด
รูปแบบความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถไดGมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริหารจัดการ ท่ีมีค.า
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต.อการสรGางความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถ เท.ากับ 0.381 ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 โดยการบริหารจัดการท่ีดีตGองมีโครงสรGางองค$การท่ีเหมาะสม และมีภาพลักษณ$ท่ีดีใน
สายตาของพนักงานและลูกคGา สําหรับความพึงพอใจของลูกคGาน้ัน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อ 
ความสําเร็จของสถานตรวจสภาพรถเอกชนเช.นกัน โดยขนาดอิทธิพลเท.ากับ 0.291 ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.01 ท้ังน้ี ความพึงพอใจของลูกคGาประกอบดGวย รูปธรรมการบริการ การตอบสนองความตGองการ
ของลูกคGา และ ความเห็นอกเห็นใจลูกคGา ท้ังหมดน้ี สามารถกําหนดเปOนขGอเสนอแนะสําหรับผูGท่ี
เก่ียวขGองดังน้ี 
 1. รัฐบาล ควรมีการสนับสนุน งบประมาณมาช.วยผลักดันใหGเกิดการพัฒนาศักยภาพของผูGนํา
ในสถานตรวจสภาพรถเอกชน ท้ังดGานการบริหารจัดการ และ ความรูGระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย.างต.อเน่ือง และมีการติดตามผลท่ีไดGอย.างใกลGชิด โดยจัดทําแผนระยะยาว 5 ปU ในการพัฒนา
ศักยภาพผูGนําของสถานตรวจสภาพรถใหGมีคุณสมบัติ ดังน้ี เปOนผูGนําวิสัยทัศน$ เปOนผูGนําจริยธรรม เปOน
ผูGนําสรGางแรงบันดาลใจ และ เปOนผูGนําทางดGานเทคโนโลยี เปOนตGน 
 2. จากผลการสัมภาษณ$เชิงลึก ผูGใหGสัมภาษณ$ตGองการใหGรัฐบาลช.วยสนับสนุนและจัดหาแหล.ง
เงินทุนตGนทุนตํ่า ดังน้ันรัฐความสนับสนุนและส.งเสริมใหGสถานบันการเงินปล.อยเงินกูGในอัตราดอกเบ้ีย
ตํ่าแก.ผูGประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน เน่ืองจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนตGองมีการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ$ใหGทันสมัยอยู.ตลอดเวลา ดังน้ันตGองมีค.าใชGจ.ายในการปรับเปลี่ยน และติดต้ัง 
รวมถึง ค.าบํารุงรักษาระบบใหGสามารถใชGงานไดG และสอดคลGองตามมาตรฐานของกรมการขนส.ง 
ทางบก 
 3. ผูGประกอบการ ควรสนับสนุนส.งเสริมใหGพนักงานมีส.วนร.วมในการบริหารและตัดสินใจใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขGองกับการปฏิบัติงานในสถานตรวจสภาพรถเอกชน เช.น การจัดกิจกรรมขGอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงและเพ่ือชีวิตท่ีดีขึ้น  
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 4. ผูGประกอบการ ควรแสดงถึงความมุ.งม่ันและต้ังใจในการพาองค$การไปสู.เป�าหมายร.วมกัน
กับพนักงานทุกคน และเม่ือบรรลุเป�าหมายแลGวควรมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จร.วมกัน ย.อมนํามาสู.
ความภาคภูมิใจแก.ทุกคนในองค$การ 
 5. ผูGประกอบการควรส.งเสริมดGานการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความกGาวหนGาทางวิชาชีพ
อย.างต.อเน่ืองแก.พนักงานทุกคน เช.น การเป}ดโอกาสใหGเรียนรูGในฝ�ายงานอ่ืนๆ และเป}ดโอกาสใหG
สามารถหาความรูGเพ่ิมเติมจากภายนอกสถานประกอบการ เพ่ือนํามาประกอบการทํางานและพัฒนา
งานในอนาคต 
 6. ผูGประกอบการควรผลักดันใหGสถานตรวจสภาพรถเอกชนของตนเองเขGาสู.การประกวดชิง
รางวัล เช.น ตรอ.ดีเด.นประจําปU หรือ ตรอ.ท่ีถูกใจลูกคGามากท่ีสุดแห.งปU ตามการจัดการของกรมการ
ขนส.งทางบก เพ่ือเปOนการเพ่ิมประสบการณ$แก.ทุกคนในองค$การและการสรGางภาพลักษณ$ท่ีดีแก.
องค$การ 
 7. ผูGประกอบการควรจะสรGางวัฒนธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน เช.น การปฏิบัติตามมาตรฐาน
อย.างเคร.งครัด เพ่ือนําไปสู.ความปลอดภัยของผูGรับบริการ 
 8. ผูGรับบริการ เปOนผูGสะทGอนการใหGบริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนไดGเปOนอย.างดี 
ดังน้ัน เม่ือผูGรับบริการพบเร่ืองผิดปกติ ควรรีบแจGงกรมการขนส.งทางบกใหGทราบ เพ่ือจะไดGเขGามา
ตรวจสอบและช.วยใหGคําแนะนําแก.สถานประกอบการ อันนําไปสู.การพัฒนาคุณภาพการใหGบริการใหG
สอดคลGองตามมาตรฐานกรมการขนส.งทางบกต.อไป  
 9. หน.วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีบริษทใกลGเคียงกับ สถานตรวจสภาพรถเอกชน เม่ือท.านไดGศึกษาผล
การวิเคราะห$ขGอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลGว ท.านสามารถสรGาง รูปแบบความสําเร็จของ
สถานประกอบการของท.าน โดย ท.านควรนําองค$ประกอบท่ีสําคัญของแต.ละตัวแปร มาประยุกต$และ
ปรับใชGใหGสอดคลGองกับสถานการณ$ หรือบริบทขององค$การของท.าน 
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ปEจจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีส�งผลต�อการตดัสินใจซ้ือสนิค�า 
ประเภทเครือ่งครัวในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Service Marketing Mix Factors Influencing on Kitchenware Purchase 
Decision Making Process in Thawi Watthana, Bangkok 

 
สิทธิพร โพธ์ิระหง1 ,ศิรชญาน$ การะเวก2 

1การจัดการ(ทางไกล),คณะบริหารธุรกิจ,ม.กรุงเทพธนบุรี 
2บริหารธุรกิจดุษฎีบันฑิต,คณะบริหารธุรกิจ,ม.กรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาเร่ืองดังต.อไปน้ี 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคGา
เคร่ืองครัวของผูGบริโภคในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนประสมทาง
การตลาดของสินคGาเคร่ืองครัวของผูGบริโภคในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษา
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคGาเคร่ืองครัวของผูGบริโภคในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ.ม
ตัวอย.างท่ีใชGคร้ังน้ี คือ ผูGซื้อสินคGาเคร่ืองครัวในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 
ราย เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล คือ ค.ารGอยละ 
ค.าเฉลี่ย ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว.า 
ผลการศึกษาพบว.า พฤติกรรมการซื้อสินคGาของผูGบริโภคส.งผลต.อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองครัว ในดGานค.าใชGจ.ายเฉลี่ยในการซื้อสินคGา แหล.งขGอมูลช.วงเวลาในการซื้อ วันในการซื้อสถานท่ี
ซื้อ และวัตถุประสงค$ในการซื้อ ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดบริการส.งผลต.อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองครัวในดGานการรับรูGถึงความตGองการ ดGานการคGนหาขGอมูล ดGานการประเมินผลทางเลือก 
ดGานการตัดสินใจซื้อ และดGานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ   
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูGบริโภค,ส.วนประสมทางการตลาด 

 
Abstract 

 The purposes of this study are 1 . To study individual factor influencing on 
kitchenware purchase decision making process of consumers located in Thawi 
Watthana, Bangkok 2 .  To learn marketing mix factors affecting on kitchenware 
purchase decision making process of consumers located in Thawi Watthana, Bangkok 
and 3 . To find out the kitchenware purchase decision making process of consumers 
located in Thawi Watthana, Bangkok The sample of this study is customers who 
experienced in purchasing kitchenware in Thawi Watthana, Bangkok. The method 
used in this study is sampling for 400 customers. The statistics utilized in preliminary 
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data analysis is descriptive statistics such as percentage, mean and standard 
deviation. The inferential statistics to evaluate the hypothesis at 0 . 5  statistical 
significance level are chi-square analysis and multiple regression analysis. 

The study showed that : 
From this study, it is found that purchasing behavior of consumers’ influences 

on kitchenware purchase decision making process in terms of average cost of 
purchase, source of information, time of purchase, day of purchase, purchasing 
location and purchasing purpose. Service marketing mix factors affect on kitchenware 
purchase decision making process in terms of need arousal, information search, 
evaluation of alternatives, purchase decision and postpurchase behavior. 
Keyword : consumer behavior, marketing mix 
 
บทนํา 
 ธุรกิจเคร่ืองครัวในปcจจุบันมีสถานการณ$แข.งขันท่ีสูงมากข้ึน เน่ืองมาจากทุกธุรกิจน้ันย.อม
ตGองการท่ีจะใหGธุรกิจของตนประสบความสําเร็จและอยู.รอด จึงใหGความสําคัญกับการดาเนินธุรกิจมาก
ข้ึน ไม.ว.าจะเปOนในดGานการใหGบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ$ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต.างๆ ท่ี
ช.วยส.งเสริมใหGธุรกิจดาเนินงานไดGอย.างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกท้ังการขยายตัวของผูGบริโภคท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน ส.งผลใหGธุรกิจตGองมุ.งเนGนท่ีจะพัฒนาส.วนประสมทางการตลาด เพ่ือใหGสามารถแข.งขันกับ
คู.แข.งไดGอย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังตGองใชGความพยายามในการท่ีจะรักษาความสามารถ
ในการแข.งขันของตนเองใหGอยู.ในระดับท่ีเหนือกว.าคู.แข.งอยู.เสมอ ตลอดจนตGองสรGางภาพลักษณ$ท่ีดีใหG
เปOนท่ียอมรับของผูGบริโภคท่ีใชGบริการ อันจะนําไปสู.การตัดสินใจซื้อสินคGาของผูGบริโภคท่ีซื้อสินคGาต.อไป 

เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปOนเมืองหลวงของประเทสไทยท่ีมีประชากรค.อนขGาง
นGอยกว.าเขตอ่ืนในกรุงเทพมหานคร มีชุมชนค.อนขGางเยอะ มีเศรษฐกิจท่ีดี มีประชากรหลากหลาย จึง
ทําใหGผูGวิจัยเลือกในการศึกษาและทําวิจัย ประกอบกับการท่ี เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานครมี
ชนช้ันอาชีพหลากหลายอาชีพ การเลือกซื้อ เลือกบริโภคสินคGามีความแตกต.างกันตามอัตราค.าจGาง 
เงินเดือน รสนิยมของแต.ละกลุ.มอาชีพ ตลอดจนภาวะสังคมในปcจจุบันตGองทํางานแข.งกับเวลา การ
อํานวยความสะดวกใหGกับตนเองและครอบครัวดGวยการจัดหา จัดซื้อเคร่ืองครัว อุปกรณ$ในครัวเรือนท่ี
มีราคาถูก สามารถทําใหGเกิดการประหยัด อดออมเงินของครอบครัวไดGมากข้ึน ดGวยเหตุผลดังกล.าว 
ผูGวิจัยจึงไดGศึกษาปcจจัยพฤติกรรมผูGบริโภคและปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดท่ีส.งผลต.อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคGาประเภทเคร่ืองครัวในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคGาเคร่ืองครัวของผูGบริโภคในเขตทวีวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดของสินคGาเคร่ืองครัวของผูGบริโภคในเขตทวี
วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคGาเคร่ืองครัวของผูGบริโภคในเขตทวีวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อสินคGา 
ประเภทเคร่ืองครัวในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
การดําเนินการวิจัย 
 ประชากร/กลุ.มตัวอย.าง 

ประชากรท่ีใชGในการศึกษา คือ กลุ.มประชากรท่ีเคยซื้อสินคGาเคร่ืองครัวภายในเขตทวีวัฒนา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรท่ีสํารวจไดGในปU 2561 จํานวน 78,394 คน (สํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สํารวจเม่ือ ปU พ.ศ.2561) และกําหนดกลุ.มตัวอย.าง
โดยใชGวิธีการเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบสุ.ม แบบไม.ทราบความน.าจะเปOน (Non-probability Sampling) 
ซึ่งการเลือกกลุ.มดังกล.าวเน่ืองจาก เปOนกลุ.มประชากรท่ีมีการซื้อสินคGาเคร่ืองครัวทําใหGไดGขGอมูลท่ีใชGใน
การศึกษาจากความเปOนจริง จํานวน 400 คน  
 

ลักษณะประชากรศาสตร� 
ประชากรศาสตร� 
1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 

พฤติกรรมการซ้ือสินค�า 
1.ค.าใชGจ.ายเฉลี่ยในการซื้อ 
2.แหล.งขGอมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
3.ช.วงเวลาในการเลือกซื้อสินคGา 
4.วันในการเลอืกซื้อสินคGา 
5.สถานท่ีซื้อสนิคGา 
6.วัตถุประสงค$ในการซื้อสินคGา 
 

ส�วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
1.ผลิตภัณฑ$ (Product) 
2.ราคา (Price) 
3.ช.องทางการจัดจําหน.าย (Place) 
4.การส.งเสริมการตลาด(Promotion) 

 

ปEจจัยท่ีมีผลต�อการ
ตัดสินใจซ้ือ 

1.ดGานการรับรูGถึงความ
ตGองการ 
2.ดGานการคGนหาขGอมูล 
3.ดGานการประเมินผล
ทางเลือก 
4.ดGานการตัดสินใจซื้อ 
5.ดGานพฤติกรรม
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เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชGแบบสอบถาม เปOนเคร่ืองมือในการเก็บขGอมูล ซึ่งมีข้ันตอนในการสรGาง
เคร่ืองมือ แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองโดยจะแบ.ง
เคร่ืองมือออกเปOน 4 ส.วน 

ส.วนท่ี 1 แบบสอบถามดGานประชากรศาสตร$ และขGอมูลท่ัวไปของผูGซื้อสินคGาจํานวน 7 ขGอ 
ไดGแก. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดGต.อเดือน และจํานวนเงินใชGจ.ายเฉลี่ย ขGอ
คําถามแต.ละขGอมีตัวเลือกมากกว.า 2 ตัวเลือกข้ึนไป ซึ่งเปOนคําถามแบบใหGเลือกตอบเพียงขGอเดียว 

ส.วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคGาเคร่ืองครัวภายในอําเภอเมือง เขตทวี
วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปOนคําถามปลายป}ดจํานวน 5 ขGอ ขGอคําถามแต.ละขGอมี
ตัวเลือกมากกว.า 2 ตัวเลือกข้ึนไป 

ส.วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปcจจัยดGานส.วนประสมทางการตลาด ไดGแก. 1. ดGานผลิตภัณฑ$ 
2. ดGานราคา 3. ดGานสถานท่ี/ช.องทางจัดจาหน.าย 4. ดGานการส.งเสริมการตลาด มีจํานวน 28 ขGอ 
ลักษณะเปOนคําถามในรูปมาตราลิเคอร$ท (Likert Scale) โดยใชGระดับการวัดขGอมูลประเภทอันตรภาค
ช้ัน (Interval Scale) ลักษณะคําถามแบบมาตราลิเคอร$ท (Likert Scale) 

ส.วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองครัว ไดGแก. 1.ดGานการรับรูG
ความตGองการ 2.ดGานการคGนหาขGอมูล 3.ดGานการประเมินผลทางเลือก 4.ดGานการตัดสินใจซื้อ 5.ดGาน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีจํานวน20 ขGอลักษณะเปOนคําถามในรูปมาตราลิเคอร$ท (Likert Scale)
โดยใชGระดับการวัดขGอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ลักษณะคําถามแบบมาตราลิเคอร$ท
(Likert Scale) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาดGานคุณสมบัติของผูGตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค$มีดังน้ี 
1. ขGอมูลท่ัวไปของผูGบริโภคท่ีซื้อสินคGาเคร่ืองครัวในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว.า กลุ.มตัวอย.างท่ีตอบแบบสอบถามปcจจัยท่ีมีผลต.อพฤติกรรมการซื้อสินคGา
เคร่ืองครัวภายในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังสิ้น 400 คน ส.วนใหญ.เปOนเพศ
หญิง อายุ 20 – 30 ปU สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รายไดGต.อ เดือน 10,000 – 30,000 บาท 

2. พฤติกรรมการซื้อสินคGาเคร่ืองครัวในเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานครของผูGบริโภค
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว.า ผูGบริโภคมีการใชGจ.ายเฉลี่ย 1.001 – 2,000 บาท สอบถามจากคนรูGจักก.อน
ซื้อสินคGา ซึ่งมักจะซื้อสินคGาในช.วงเวลา 9.00 – 12.00 น. ในวันเสาร$ – อาทิตย$ โดยทาการซื้อสินคGา
เคร่ืองครัวท่ี รGานคGาปลีก – ส.ง และมีวัตถุประสงค$ในการซื้อเพ่ือนําไปใชGเอง 

3. ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดบริการของผูGบริโภคท่ีซื้อสินคGาเคร่ืองครัวในเขตทวีวัฒนา 
จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยรวมระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับเห็นดGวยกับการใชGปcจจัยส.วนประสม
ทางการตลาดบริการ เม่ือพิจารณาเปOนรายย.อยแลGวพบว.า 
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  3.1 ดGานผลิตภัณฑ$ 
   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยส.วนประสมทาง
การตลาดดGานผลิตภัณฑ$ โดยเฉพาะอย.างย่ิงดGานวัสดุของเคร่ืองครัวตGองง.ายต.อการทาความสะอาด
หลังใชGงาน ซึ่งเปOนสิ่งท่ีผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากท่ีสุด ตามดGวย ดGานรูปร.าง ขนาด สีสันความ
สวยงามของสินคGา ดGานความเช่ือม่ันในคุณภาพความปลอดภัยของตราสินคGา และดGานผลิตภัณฑ$
เหมาะกับรูปแบบการดาเนินชีวิต 
  3.2 ดGานราคา 
   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGานราคา โดยท่ี
ราคาสินคGาถูกกว.าท่ีอ่ืน ราคามีความแน.นอนเปOนมาตรฐาน การติดป�ายแสดงราคาสินคGาอย.างชัดเจน
และราคาซื้อหลาย ๆ ช้ินถูกกว.าราคาซื้อช้ินเดียว 
  3.3 ดGานสถานท่ี/ช.องทางจัดจาหน.าย 
   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGานสถานท่ีและ
ช.องทางจัดจาหน.าย โดยเฉพาะอย.างย่ิงดGานอุปกรณ$อานวยความสะดวกเช.น รถเข็นหรือตะกรGา ดGาน
รูปแบบการแต.งรGานมีความทันสมัย ดGานสถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รวมถึงการมี
สาขาจาหน.ายสินคGาหลายแห.ง 
  3.4 ดGานการส.งเสริมการตลาด 
   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGานการส.งเสริม
การตลาด โดยเฉพาะอย.างย่ิง ดGานการต.อรองราคา และการลดราคาสินคGา การโฆษณาผ.านวิทยุ
โทรทัศน$ ดGานการโฆษณาผ.านแผ.นป�ายโฆษณา ใบปลิว    

4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูGบริโภคท่ีซื้อเคร่ืองครัวภายในเขตทวีวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
  4.1 ดGานการรับรูGถึงความตGองการ 
   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากในเร่ืองการ ซื้อเคร่ืองครัวเพ่ือ
ทดแทนเคร่ืองครัวเก.าท่ีชารุด ตGองการเคร่ืองครัวท่ีปลอดภัยต.อสุขภาพของท.าน เพ่ือนาไปใชGภายใน
ครอบครัวและเพ่ือนาไปใชGภายในธุรกิจของท.าน 
  4.2 ดGานการคGนหาขGอมูล 
   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการสอบถามความคิดเห็นจาก
ญาติ พ่ีนGอง พ.อแม. เพ่ือน ผูGมีประสบการณ$การใชGก.อน รวมถึงศึกษาจากวิทยุ โทรทัศน$ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ$และอินเตอร$เน็ต และการใชGขGอมูลท่ีไดGจากความรูGและประสบการณ$เดิมในการใชGในการ
ตัดสินใจ 
  4.3 ดGานการประเมินผลทางเลือก 
   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยต.อไปน้ีในการ
ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซื้อไดGแก. ย่ีหGอท่ีการันตีคุณภาพ หรือมีเคร่ืองหมายรับประกันคุณภาพ ราคาท่ี
เหมาะสมกับคุณภาพ การเปรียบเทียบราคากับรGานคGาอ่ืน และการเปรียบเทียบราคากับหGางสรรพสินคGา 
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  4.4 ดGานการตัดสินใจซื้อ 
   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อทางเลือกท่ีว.า การรับประกัน 
เช.นการรับเปลี่ยนสินคGาเม่ือสินคGาชารุดจากรGานคGา การรับเปลี่ยนสินคGาเม่ือท.านไม.พอใจในตัวสินคGา มี
ส.วนช.วยในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองครัว ความคิดเห็นจากพ.อแม. ญาติ พ่ีนGอง เพ่ือน พนักงานขายมีส.วน
ช.วยในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองครัว ดGานผูGมีประสบการณ$ในการใชGเคร่ืองครัวมีส.วนร.วมช.วยในการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองครัว 
  4.5 ดGานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGานพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ เม่ือมีรGานเคร่ืองครัวเกิดข้ึนจะมีความสนใจจะเขGาไปใชGบริการ มีการแนะนาใหGเพ่ือน
และญาติมาซื้อเคร่ืองครัวจากรGานเดียวกับท่ีซื้อ ส.วนใหญ.จะซื้อเคร่ืองครัวจากรGานคGาเดิม รวมถึงมี
ความสนใจซื้อเคร่ืองครัวใหม.เม่ือไดGรับคําแนะนําจากรGานคGาเดิมจากการศึกษาพิจารณาจากยอดการ
ซื้อต.อคร้ังพบว.า สินคGาดGานเสื้อผGาเคร่ืองแต.งกาย เปOนสินคGาท่ีมีการซื้อมากเปOนอันดับหน่ึง โดยปcญหา
หลักท่ีผูGซื้อสินคGาผ.านออนไลน$พบ คือในดGาน ไม.มีศูนย$กลางการรับสินคGาท่ีใกลGบGาน ถึงรGอยละ 50 ช.อง
ทางการชําระเงินโดยส.วนใหญ.โดยการโอนเงินผ.านบัญชีผูGขาย และใหGจัดส.งสินคGาทางไปรษณีย$ ซึ่ง
ล.าชGาต.อการรับสินคGา เปOนตGน 

5. ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดบริการส.งผลต.อกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองครัวในเขต
ทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีดังน้ี 
  5.1 ดGานผลิตภัณฑ$ 
   ผลการศึกษาท่ีสรุปว.า ดGานผลิตภัณฑ$ส.งผลต.อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดGานการ
ตัดสินใจซื้อ โดยสามารถอภิปรายผลไดGดังน้ี ดGานการตัดสินใจซื้อส.งผลต.อการซื้อ ผูGบริโภคเม่ือจะซื้อ
สินคGา โดยคํานึงถึงประโยชน$การใชGงานสินคGา เพ่ือใหGเกิดการตัดสินใจซื้อท่ีตอบสนองไดGตรงกับ
ประโยชน$การใชGงาน หลังจากท่ีไดGผลิตภัณฑ$ท่ีตรงกับความตGองการแลGว ผูGบริโภคจะนําผลิตภัณฑ$มา
เปรียบเทียบกันก.อนการตัดสินใจซื้อในมุมมองต.างๆ ไม.ว.าจะเปOน รูปลักษณ$ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ$ ความสะดวกสบายในการใชGงาน ความคงทนของผลิตภัณฑ$ เพ่ือนําความตGองการในดGาน
ต.างๆมาเปOนตัวกําหนดการตัดสินใจซื้อสินคGา 
  5.2 ดGานราคา 
   ผลการศึกษาท่ีสรุปว.า ดGานราคาส.งผลต.อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดGานการรับรูG
ความตGองการ ดGานการคGนหาขGอมูล ดGานการประเมินผลทางเลือก ดGานการตัดสินใจซื้อ ดGาน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยสามารถอภิปรายผลไดGดังน้ี ดGานการรับรูGความตGองการ ราคาจะมีส.วน
กระตุGนในการรับรูGความตGองการไดGหลากหลายรูปแบบ เช.น การจัดกิจกรรมลดราคาสินคGา เม่ือ
ผูGบริโภคไดGรับรูGถึงราคาท่ีมีการลดลง ทาใหGเกิดการกระตุGนความตGองการในการซื้อสินคGาใหGสูงมากข้ึน
โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือซื้อสินคGาเพราะคาดการณ$ว.าจะมีโอกาสไดGใชGในอนาคต จึงตัดสินใจซื้อล.วงหนGา
เม่ือรับรูGถึงราคาท่ีตํ่าลง ดGานการคGนหาขGอมูล บางคร้ังผูGบริโภคเร่ิมตGนการคGนหาขGอมูลจากการกําหนด
กําลังซื้อของตนเอง ว.ามีความเหมาะสมกับราคาสินคGาท่ีเท.าใด และนาราคาท่ีตนคาดการณ$จะซื้อมา
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เปOนตัวกําหนดในการหาขGอมูล ดGานการประเมินผลทางเลือก หลังจากท่ีคGนหาขGอมูลแลGว ผูGบริโภคจะ
นําราคาของผลิตภัณฑ$ท่ีใกลGเคียงกัน มาประเมินผลและนําไปสู.กระบวนการต.อไป ดGานการตัดสินใจ
ซื้อสินคGา ผูGบริโภคจะนําราคาสินคGาท่ีไดGประเมินผลท้ังหมดมาเปรียบเทียบกัน และเลือกสินคGาท่ีมี
ราคาตรงกับความตGองการของตนเอง ดGานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากท่ีผูGบริโภคไดGซื้อ
ผลิตภัณฑ$ไป บริโภคจะคาดหวังกับราคาสินคGาท่ีซื้อไป เพ่ือตGองการใหGเกิดบริการหลังการขายท่ี
เหมาะสมกับราคาสินคGาท่ีผูGบริโภคไดGซื้อ  
  5.3 ดGานสถานท่ี/ช.องทางจัดจําหน.าย 
   ผลการศึกษาท่ีสรุปว.า ดGานสถานท่ี/ช.องทางจัดจําหน.ายส.งผลต.อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ดGานการรับรูGความตGองการ ดGานการตัดสินใจซื้อ โดยสามารถอภิปรายผลไดGดังน้ี ดGานการ
รับรูGความตGองการ เกิดจากในชีวิตประจาวันของผูGบริโภคจะมีการเดินทางและมีโอกาสพบเห็นรGานคGา
หรือผลิตภัณฑ$ต.างๆ สิ่งท่ีพบเห็นบ.อยคร้ัง จะเปOนตัวกระตุGนใหGเกิดความตGองการในการซื้อสินคGาข้ึน
ดGานการตัดสินใจซื้อ สถานท่ีส.งผลต.อการตัดสินใจซื้อเพราะ เม่ือผูGบริโภคเร่ิมจะตัดสินใจซื้อ ส.วนใหญ.
จะเลือกสถานท่ีท่ีเดินทางสะดวกสบายต.อการไปซื้อผลิตภัณฑ$ เช.น อยู.ใกลGท่ีอยู.อาศัย มีการเดินทาง
สะดวก หรือมีรถโดยสารประจําทางผ.านอยู.เปOนประจําบางคร้ังก.อนการตัดสินใจซื้อผูGบริโภคจะ
คํานึงถึง ปcญหาหรือความเสี่ยงต.างๆท่ีเกิดจากหลังการซื้อสินคGาไป ผูGบริโภคจึงเลือกสถานท่ีท่ีง.ายต.อ
การแกGไขปcญหา เพ่ือเปOนการลดตGนทุนในการเดินทางและประหยัดเวลา  
  5.4 ดGานการส.งเสริมการตลาด 
   ผลการศึกษาท่ีสรุปว.า ดGานการส.งเสริมการตลาดส.งผลต.อกระบวนการตัดสินใจซื้อดGาน
การคGนหาขGอมูล ดGานการประเมินผลทางเลือก ดGานการตัดสินใจซื้อ ดGานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดย
สามารถอภิปรายผลไดGดังน้ี ดGานการคGนหาขGอมูล ผูGบริโภคจะเร่ิมคGนหาขGอมูลจาก กิจกรรมส.งเสริม
การตลาด ท่ีมีส.วนลดหรือบริการพิเศษ ในกลุ.มผลิตภัณฑ$ท่ีตนตGองการซื้อ โดยเร่ิมทําการคGนหากิจกรรม
ส.งเสริมการขายต.างๆ ท่ีผลิตภัณฑ$แต.ละตัวไดGเสนอมา ดGานการประเมินผลทางเลือกผูGบริโภคจะนํา
กิจกรรมส.งเสริมการขายผลิตภัณฑ$ท่ีสนใจ มาประเมินและเปรียบเทียบขGอดีและขGอเสียตามกฎเกณฑ$ท่ี
ตนไดGกําหนดไวG ดGานการตัดสินใจซื้อ ผูGบริโภคจะนําสิ่งท่ีตนไดGประเมิน มาสู.ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ โดย
นําปcจจัยหรือสถานการณ$ต.างๆของกิจกรรมส.งเสริมการขาย มาช.วยในการตัดสินใจ ดGานพฤติกรรมหลัง
การซื้อ ผูGบริโภคส.วนมากตGองการบริการหลังการซื้อต.างๆ ท่ีธุรกิจไดGจัดทําการส.งเสริมการขายข้ึน เช.น 
การรับประกันสินคGา การบริการหลังการขายท่ีธุรกิจจัดทําข้ึนในแต.ละกรณี  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขGอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังน้ี ควรศึกษาถึงผูGซื้อในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือหาความแตกต.าง ซึ่งอาจ
เปOนความแตกต.างในดGานปcจจัยพฤติกรรมการซื้อสินคGาหรือปcจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขGอง เพ่ือนําผลท่ีไดGมา
พัฒนาปรับปรุงใหGสอดคลGองกับความตGองการของกลุ.มผูGบริโภคเป�าหมายไดGอย.างถูกตGอง และควรท่ีจะ
มีการศึกษาเปรียบเทียบกับแหล.งซื้อสินคGาเคร่ืองครัวอ่ืนๆ ท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เพ่ือศึกษา
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เปรียบเทียบความแตกต.างของกระบวนการตัดสินใจของผูGบริโภคว.าแตกต.างกันหรือไม. แตกต.างกัน
อย.างไรและเพ่ือประโยชน$ในการพัฒนาการดําเนินกิจการอย.างย่ังยืน 

ขGอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังต.อไป ควรมีการศึกษาปcจจัยภายนอกอ่ืนๆ เช.นปcจจัยดGาน
วัฒนธรรม ปcจจัยดGานเศรษฐกิจ ดGานสังคม ดGานการเมือง และปcจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต.อการตัดสินใจซื้อ
สินคGาเพ่ือนําขGอมูลมาปรับกลยุทธ$ตามความตGองการของผูGบริโภค 
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ปEจจัยพฤติกรรมผู�บริโภคและปEจจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีส�งผลต�อ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสนิค�าประเภทเคร่ืองใช�ไฟฟ¥าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

Consumer Behavior Factors and Service Marketing Mix Factors 
Influencing on Electrical Appliances Purchase Decision Making 

Process in Amphur Muang, Nakhonpathom Province 
 

สิทธิพร โพธ์ิระหง1 ,วีระศักด์ิ จงเลขา2 และศิรชญาน$ การะเวก3 
1,2การจัดการ(ทางไกล),คณะบริหารธุรกิจ,ม.กรุงเทพธนบุรี 

3บริหารธุรกิจดุษฎีบันฑิต,คณะบริหารธุรกิจ,ม.กรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาเร่ืองดังต.อไปน้ี 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสนิคGา
เคร่ืองใชGไฟฟ�าของผูGบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนประสมทางการตลาด
ของสินคGาเคร่ืองใชGไฟฟ�าของผูGบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 3) เพ่ือศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคGาเคร่ืองใชGไฟฟ�าของผูGบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุ.มตัวอย.างท่ีใชGคร้ัง
น้ี คือ ผูGซื้อสินคGาเคร่ืองใชGไฟฟ�า ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชG
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล คือ ค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ย ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว.า 
พฤติกรรมการซื้อสินคGาของผูGบริโภคส.งผลต.อกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองครัว ในดGาน

ค.าใชGจ.ายเฉลี่ยในการซื้อสินคGา แหล.งขGอมูลช.วงเวลาในการซื้อ วันในการซื้อสถานท่ีซื้อ และ
วัตถุประสงค$ในการซื้อ ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดบริการส.งผลต.อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองครัวในดGานการรับรูGถึงความตGองการ ดGานการคGนหาขGอมูล ดGานการประเมินผลทางเลือก ดGาน
การตัดสินใจซื้อ และดGานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูGบริโภค,ส.วนประสมทางการตลาด 
   

Abstract 
 The purposes of this study are 1 . To study individual factor influencing on 
kitchenware purchase decision making process of consumers located in Amphur Muang, 
Nakhonpathom Province 2 .  To learn marketing mix factors affecting on Electrical 
Appliances purchase decision making process of consumers located in Amphur Muang, 
Nakhonpathom Province and 3. To find out the kitchenware purchase decision making 
process of consumers located in Amphur Muang, Nakhonpathom Province. The sample 
of this study is customers who experienced in purchasing  Electrical Appliances in 
Thawi Watthana, Bangkok. The method used in this study is sampling for 400 customers. 
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The statistics utilized in preliminary data analysis is descriptive statistics such as 
percentage, mean and standard deviation. The inferential statistics to evaluate the 
hypothesis at 0 .5  statistical significance level are chi-square analysis and multiple 
regression analysis. 

The study showed that : 
From this study, it is found that purchasing behavior of consumers’ influences 

on kitchenware purchase decision making process in terms of average cost of 
purchase, source of information, time of purchase, day of purchase, purchasing 
location and purchasing purpose. Service marketing mix factors affect on kitchenware 
purchase decision making process in terms of need arousal, information search, 
evaluation of alternatives, purchase decision and postpurchase behavior. 
Keyword : consumer behavior, marketing mix 
 
บทนํา 
 ในช.วงปUพุทธศักราช 2545 เปOนตGนมา สินคGาประเภทเคร่ืองใชGไฟฟ�าท่ีจําหน.ายในประเทศไทย 
ไดGนําเขGามาจากประเทศ ไม.ว.าจะเปOนประเทศญี่ปุ�น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ
แมGแต.สินคGาท่ีผลิตในประเทศไทย จึงทําใหGเกิดปcญหาในการเลือกซื้อ ว.าจะมีการเลือกซื้อสินคGาอย.างไร 
จึงจะคุGมค.ามากท่ีสุด ธุรกิจจําหน.ายสินคGาประเภทเคร่ืองใชGไฟฟ�าท่ีนําเขGามาจากจีน สินคGาท่ีมาจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนน้ัน มีราคาถูกและจากการส.งออกของผลิตภัณฑ$สินคGาราคาค.อนขGางถูกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน น้ันทําใหGคนจํานวนมากในโลกไดGใชGผลิตภัณฑ$เคร่ืองใชGไฟฟ�า อย.างแพร.หลาย 
หลังจากท่ีญี่ปุ�นประสบปcญหาอุทกภัย ปcญหาคลื่นยักษ$สินามิ ส.งผลกระทบต.อระบบ Supply Chain 
และโรงงานประกอบสินคGาท้ังจาก สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ�น ทําใหGภาคการผลิตสินคGาไม.
เพียงพอต.อความตGองการของตลาด ประกอบกับการแข็งค.าของเงินเยน ในช.วงหลายเดือนท่ีผ.านมา 
ทําใหGสินคGาท่ีผลิตในประเทศญี่ปุ�นรุ.นใหม. ๆ ปรับราคาสูงข้ึน ส.งผลกระทบโดยตรงต.อกําลังซื้อ ของ
ผูGบริโภคจึงเปOนโอกาสของสินคGาท่ีผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีจะพลิกวิกฤติใหGเปOนโอกาสเพ่ือ
เขGามาทําการตลาดในประเทศไทยเน่ืองจากมีจุดเด.นท่ี “ราคาถูก” เพราะมีตGนทุนการผลิตท่ีตํ่ากว.า  
  ธุรกิจเคร่ืองใชGไฟฟ�าในปcจจุบันมีสถานการณ$แข.งขันท่ีสูงมากข้ึน เน่ืองมาจากทุกธุรกิจน้ันย.อม
ตGองการท่ีจะใหGธุรกิจของตนประสบความสาํเร็จและอยู.รอด จึงใหGความสําคัญกับการดาเนินธุรกิจมากข้ึน 
ไม.ว.าจะเปOนในดGานการใหGบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ$ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต.างๆ ท่ีช.วย
ส.งเสริมใหGธุรกิจดาเนินงานไดGอย.างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกท้ังการขยายตัวของผูGบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ส.งผลใหGธุรกิจตGองมุ.งเนGนท่ีจะพัฒนาส.วนประสมทางการตลาด เพ่ือใหGสามารถแข.งขันกับคู.แข.งไดGอย.างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังตGองใชGความพยายามในการท่ีจะรักษาความสามารถในการแข.งขันของ
ตนเองใหGอยู.ในระดับท่ีเหนือกว.าคู.แข.งอยู.เสมอ ตลอดจนตGองสรGางภาพลักษณ$ท่ีดีใหGเปOนท่ียอมรับของ
ผูGบริโภคท่ีใชGบริการ อันจะนําไปสู.การตัดสินใจซื้อสินคGาของผูGบริโภคท่ีซื้อสินคGาต.อไป 
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จังหวัดนครปฐม เปOนจังหวัดหน่ึงในภาคกลางเปOนจังหวัดท่ีมีประชากรค.อนขGางหนาแน.น มี
ชุมชนค.อนขGางเยอะ มีเศรษฐกิจท่ีดี มีประชากรหลากหลาย  จึงทําใหGผูGวิจัยเลือกในการศึกษาและทํา
วิจัย ประกอบกับการท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีชนช้ันอาชีพหลากหลายอาชีพ การเลือกซื้อ   
เลือกบริโภคสินคGามีความแตกต.างกันตามอัตราค.าจGาง เงินเดือน รสนิยมของแต.ละกลุ.มอาชีพ 
ตลอดจนภาวะสังคมในปcจจุบันตGองทํางานแข.งกับเวลา การอํานวยความสะดวกใหGกับตนเองและ
ครอบครัวดGวยการจัดหา จัดซื้อเคร่ืองใชGไฟฟ�า อุปกรณ$ในครัวเรือนท่ีมีราคาถูก สามารถทําใหGเกิดการ
ประหยัด อดออมเงินของครอบครัวไดGมากข้ึน ดGวยเหตุผลดังกล.าว ผูGวิจัยจึงไดGศึกษาปcจจัยพฤติกรรม
ผูGบริโภคและปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดท่ีส.งผลต.อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคGาประเภท
เคร่ืองใชGไฟฟ�าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคGาประเภทเคร่ืองใชGไฟฟ�าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดของสินคGาประเภทเคร่ืองใชGไฟฟ�าในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสินคGาประเภทเคร่ืองใชGไฟฟ�าในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดปcจจัยพฤติกรรมผูGบริโภคและปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดท่ีส.งผลต.อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคGาประเภทเคร่ืองใชGไฟฟ�าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ลักษณะประชากรศาสตร� 
1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 

พฤติกรรมการซ้ือสินค�า 
1.ค.าใชGจ.ายเฉลี่ยในการซื้อ 
2.แหล.งขGอมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
3.ช.วงเวลาในการเลือกซื้อสินคGา 
4.วันในการเลอืกซื้อสินคGา 
5.สถานท่ีซื้อสนิคGา 
6.วัตถุประสงค$ในการซื้อสินคGา 

ส.วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
1.ผลิตภัณฑ$ (Product) 
2.ราคา (Price) 
3.ช.องทางการจัดจําหน.าย (Place) 
4.การส.งเสริมการตลาด(Promotion) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
1.ดGานการรับรูGถึงความ
ตGองการ 
2.ดGานการคGนหาขGอมูล 
3.ดGานการประเมินผล
ทางเลือก 
4.ดGานการตัดสินใจซื้อ 
5.ดGานพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ 
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มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

การดําเนินการวิจัย 
 ประชากร/กลุ.มตัวอย.าง 

ประชากรท่ีใชGในการศึกษา คือ กลุ.มประชากรท่ีเคยซื้อสินคGาเคร่ืองใชGไฟฟ�าภายในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีประชากรท่ีสํารวจไดGในปU 2560 จํานวน 280,695 คน (สํานักสถิติแห.งชาติ 
สํารวจเม่ือ ปU พ.ศ.2560) และกําหนดกลุ.มตัวอย.างโดยใชGวิธีการเลือกกลุ.มตัวอย.างแบบสุ.ม แบบไม.
ทราบความน.าจะเปOน (Non-probability Sampling) ซึ่งการเลือกกลุ.มดังกล.าวเน่ืองจาก เปOนกลุ.ม
ประชากรท่ีมีการซื้อสินคGาเคร่ืองใชGไฟฟ�าทําใหGไดGขGอมูลท่ีใชGในการศึกษาจากความเปOนจริง จํานวน 
400 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชGแบบสอบถาม เปOนเคร่ืองมือในการเก็บขGอมูล ซึ่งมีข้ันตอนในการสรGาง
เคร่ืองมือ แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองโดยจะแบ.ง
เคร่ืองมือออกเปOน 4 ส.วน 

ส.วนท่ี 1 แบบสอบถามดGานประชากรศาสตร$ และขGอมูลท่ัวไปของผูGซื้อสินคGาจํานวน 7 ขGอ 
ไดGแก. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดGต.อเดือน และจํานวนเงินใชGจ.ายเฉลี่ย ขGอ
คําถามแต.ละขGอมีตัวเลือกมากกว.า 2 ตัวเลือกข้ึนไป ซึ่งเปOนคําถามแบบใหGเลือกตอบเพียงขGอเดียว 

ส.วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคGาเคร่ืองครัวภายในอําเภอเมือง เขตทวี
วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปOนคําถามปลายป}ดจํานวน 5 ขGอ ขGอคําถามแต.ละขGอมี
ตัวเลือกมากกว.า 2 ตัวเลือกข้ึนไป 

ส.วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปcจจัยดGานส.วนประสมทางการตลาด ไดGแก. 1. ดGานผลิตภัณฑ$ 
2. ดGานราคา 3. ดGานสถานท่ี/ช.องทางจัดจาหน.าย 4. ดGานการส.งเสริมการตลาด 5. ดGานพนักงาน 6.
ดGานการสรGาง และการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ 7. ดGานกระบวนการ มีจํานวน 28 ขGอ ลักษณะ
เปOนคําถามในรูปมาตราลิเคอร$ท (Likert Scale) โดยใชGระดับการวัดขGอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) ลักษณะคําถามแบบมาตราลิเคอร$ท (Likert Scale) แบ.งเปOน 5 ระดับ 

ส.วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองครัว ไดGแก. 1.ดGานการรับรูG
ความตGองการ 2.ดGานการคGนหาขGอมูล 3.ดGานการประเมินผลทางเลือก 4.ดGานการตัดสินใจซื้อ 5.ดGาน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีจํานวน20 ขGอลักษณะเปOนคําถามในรูปมาตราลิเคอร$ท (Likert Scale)
โดยใชGระดับการวัดขGอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ลักษณะคําถามแบบมาตราลิเคอร$ท
(Likert Scale) แบ.งเปOน 5 ระดับ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาดGานคุณสมบัติของผูGตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค$มีดังน้ี 
 1. ขGอมูลท่ัวไปของผูGบริโภคท่ีซื้อสินคGาเคร่ืองใชGไฟฟ�าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จาก
การศึกษาคร้ังน้ีพบว.า กลุ.มตัวอย.างท่ีตอบแบบสอบถามปcจจัยท่ีมีผลต.อพฤติกรรมการซื้อสินคGา
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เคร่ืองใชGไฟฟ�าภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวนท้ังสิ้น 400 คน ส.วนใหญ.เปOนเพศหญิง 
อายุ 20 – 30 ปU สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดG
ต.อ เดือน 10,000 – 30,000 บาท 
 2. พฤติกรรมการซื้อสินคGาเคร่ืองใชGไฟฟ�าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมของผูGบริโภคจาก
การศึกษาคร้ังน้ีพบว.า ผูGบริโภคมีการใชGจ.ายเฉลี่ย 1.001 – 2,000 บาท สอบถามจากคนรูGจักก.อนซื้อ
สินคGา ซึ่งมักจะซื้อสินคGาในช.วงเวลา 9.00 – 12.00 น. ในวันเสาร$ – อาทิตย$ โดยทาการซื้อสินคGา 
เคร่ืองใชGไฟฟ�าท่ี รGานคGาปลีก – ส.ง และมีวัตถุประสงค$ในการซื้อเพ่ือนําไปใชGเอง 
 3. ปcจจัยส.วนประสมทางการตลาดบริการของผูGบริโภคท่ีซื้อสินคGาเคร่ืองใชGไฟฟ�าในเขต   
อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยรวมระดับความคิดเห็นอยู.ในระดับเห็นดGวยกับการใชGปcจจัยส.วน
ประสมทางการตลาดบริการ เม่ือพิจารณาเปOนรายย.อยแลGวพบว.า 
  3.1 ดGานผลิตภัณฑ$ 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยส.วนประสมทาง
การตลาดดGานผลิตภัณฑ$ โดยเฉพาะอย.างย่ิงดGานวัสดุของเคร่ืองใชGไฟฟ�าตGองง.ายต.อการทําความ
สะอาดหลังใชGงาน ซึ่งเปOนสิ่งท่ีผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากท่ีสุด ตามดGวย ดGานรูปร.าง ขนาด สีสัน
ความสวยงามของสินคGา ดGานความเช่ือม่ันในคุณภาพความปลอดภัยของตราสินคGา และดGานผลิตภัณฑ$
เหมาะกับรูปแบบการดาเนินชีวิต 
  3.2 ดGานราคา 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGานราคา โดยท่ี
ราคาสินคGาถูกกว.าท่ีอ่ืน ราคามีความแน.นอนเปOนมาตรฐาน การติดป�ายแสดงราคาสินคGาอย.างชัดเจน
และราคาซื้อหลาย ๆ ช้ินถูกกว.าราคาซื้อช้ินเดียว 
  3.3 ดGานสถานท่ี/ช.องทางจัดจาหน.าย 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGานสถานท่ีและ
ช.องทางจัดจาหน.าย โดยเฉพาะอย.างย่ิงดGานอุปกรณ$อานวยความสะดวกเช.น รถเข็นหรือตะกรGา ดGาน
รูปแบบการแต.งรGานมีความทันสมัย ดGานสถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รวมถึงการมี
สาขาจาหน.ายสินคGาหลายแห.ง 
  3.4 ดGานการส.งเสริมการตลาด 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGานการส.งเสริม
การตลาด โดยเฉพาะอย.างย่ิง ดGานการต.อรองราคา และการลดราคาสินคGา การโฆษณาผ.านวิทยุ
โทรทัศน$ ดGานการโฆษณาผ.านแผ.นป�ายโฆษณา ใบปลิว 
  3.5 ดGานบุคคล 
    จากการศึกษาสรุป ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGานบุคคล
โดยเฉพาะการท่ีพนักงานใหGความสนใจและมีความกระตือรือรGนในการใหGบริการ มีมนุษย$สัมพันธ$ท่ีดี
ย้ิมแยGมแจ.มใสและพูดจาดี มีความรูGสามารถแนะนาบริการเร่ืองการใชGเคร่ืองใชGไฟฟ�า และการแต.งกาย
เหมาะสม สุภาพ 
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  3.6 ดGานการสรGาง และการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากท่ีต.อการใชGปcจจัยดGานดGานการ
สรGาง และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะอย.างย่ิง พ้ืนท่ีมีขนาดเหมาะสมในการจัดวาง
สินคGาเอ้ือต.อการจับจ.าย มีความสะอาดน.าเขGามาใชGบริการ บรรยากาศภายในรGานมีความเปOนมิตร
เหมาะต.อการจับจ.ายเคร่ืองใชGไฟฟ�า และการตกแต.งรGานมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ$เคร่ืองใชGไฟฟ�า 
  3.7 ดGานกระบวนการ 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGาน 
กระบวนการ โดยเฉพาะอย.างย่ิงท่ีใบเสร็จท่ีไดGมาตรฐานเพ่ือเปOนหลักฐานในการชําระเงิน การจัดคิวใน
การชาระเงินท่ีดี มีบรรจุสินคGาใส.ถุงหรือการบรรจุสินคGาเพ่ือความสะดวกในการขนยGายของลูกคGา มี
การคืนเงินหรือเปลี่ยนสินคGาในกรณีที่มีความผิดพลาดท่ีเกิดจากทางรGานหรือผูGผลิต 
 4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูGบริโภคท่ีซื้อเคร่ืองใชGไฟฟ�าภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 
  4.1 ดGานการรับรูGถึงความตGองการ 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากในเร่ืองการ ซื้อเคร่ืองใชGไฟฟ�า
เพ่ือทดแทนเคร่ืองใชGไฟฟ�าเก.าท่ีชารุด ตGองการเคร่ืองใชGไฟฟ�าท่ีปลอดภัยต.อสุขภาพของท.าน เพ่ือนาไป
ใชGภายในครอบครัวและเพ่ือนาไปใชGภายในธุรกิจของท.าน 
  4.2 ดGานการคGนหาขGอมูล 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการสอบถามความคิดเห็น
จากญาติ พ่ีนGอง พ.อแม. เพ่ือน ผูGมีประสบการณ$การใชGก.อน รวมถึงศึกษาจากวิทยุ โทรทัศน$ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ$และอินเตอร$เน็ต และการใชGขGอมูลท่ีไดGจากความรูGและประสบการณ$เดิมในการใชGในการ
ตัดสินใจ 
  4.3 ดGานการประเมินผลทางเลือก 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยต.อไปน้ีในการ
ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซื้อไดGแก. ย่ีหGอท่ีการันตีคุณภาพ หรือมีเคร่ืองหมายรับประกันคุณภาพ ราคา
ท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ การเปรียบเทียบราคากับรGานคGาอ่ืน และการเปรียบเทียบราคากับ
หGางสรรพสินคGา 
  4.4 ดGานการตัดสินใจซื้อ 
    จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อทางเลือกท่ีว.า การรับประกัน 
เช.นการรับเปลี่ยนสินคGาเม่ือสินคGาชารุดจากรGานคGา การรับเปลี่ยนสินคGาเม่ือท.านไม.พอใจในตัวสินคGา มี
ส.วนช.วยในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองใชGไฟฟ�า ความคิดเห็นจากพ.อแม. ญาติ พ่ีนGอง เพ่ือน พนักงานขายมี
ส.วนช.วยในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองใชGไฟฟ�า ดGานผูGมีประสบการณ$ในการใชGเคร่ืองใชGไฟฟ�ามีส.วนร.วมช.วย
ในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองใชGไฟฟ�า 
  4.5 ดGานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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   จากการศึกษาสรุปว.า ผูGบริโภคเห็นดGวยในระดับมากต.อการใชGปcจจัยดGานพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ เม่ือมีรGานเคร่ืองใชGไฟฟ�าเกิดข้ึนจะมีความสนใจจะเขGาไปใชGบริการ มีการแนะนาใหG
เพ่ือนและญาติมาซื้อเคร่ืองใชGไฟฟ�าจากรGานเดียวกับท่ีซื้อ ส.วนใหญ.จะซื้อเคร่ืองใชGไฟฟ�าจากรGานคGาเดิม 
รวมถึงมีความสนใจซื้อเคร่ืองใชGไฟฟ�าใหม.เม่ือไดGรับคําแนะนําจากรGานคGาเดิม 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขGอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังน้ี การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไดGเก็บรวบรวมขGอมูลศึกษาในช.วงท่ี
สภาวะเศรษฐกิจ อยู.ในความผันผวน โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหGเกิดสภาพความไม.
แน.นอนทางการเมือง ซึ่งจะส.งผลโดยตรงกับสภาวะทางเศรษฐกิจ หากมีการศึกษาในช.วงเวลาอ่ืนท่ี
ปกติอาจไดGผลการวิจัยท่ีแตกต.างกันออกไป 

ขGอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังต.อไป ควรมีการศึกษาปcจจัยภายนอกอ่ืนๆ เช.นปcจจัยดGาน
วัฒนธรรม ปcจจัยดGานเศรษฐกิจ ดGานสังคม ดGานการเมือง และปcจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต.อการตัดสินใจซื้อ
สินคGาเพ่ือนําขGอมูลมาปรับกลยุทธ$ตามความตGองการของผูGบริโภค 
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ปEจจัยท่ีจะส�งผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจสําหรับผู�ให�บริการโลจิสติกส�และขนส�งท่ีมี
การควบคุมอุณหภูมิตลอดขบวนการ (Cold Chain) 

The Factors to affect business operations for logistics and 
transportation service providers with temperature  

control throughout the process. 
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บทคัดย�อ 

จากการศึกษาปcจจัยเร่ืองส.งผลกระทบต.อการดําเนินธุรกิจสําหรับผูGใหGบริการโลจิสติกส$และ
ขนส.งท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดขบวนการ (Cold Chain) The Factors to affect business 
operations for logistics and transportation service providers with temperature control 
throughout the process. ระเบียบวิธีวิจัยใชGวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Model) ระหว.างการ
วิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยชิงคุณภาพทําการสํารวจและรวบรวมขGอมูลท่ีไดGรับจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ใชGกลุ.มตัวอย.าง คือ ผูGประกอบการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป จํานวน 
400 ตัวอย.าง ทดสอบความน.าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha 
Formula) จํานวน 40 ตัวอย.าง ทดสอบความน.าเช่ือถือเคร่ืองมือว.ามีความเช่ือถือในระดับสูงมีค.าการ
ทดสอบท่ี 0.976 การรวบรวม ขGอมูลทุติยภูมิ ไดGแก.ขGอมูลจากการคGนควGาและรวบรวมจากเอกสาร
หนังสือและรายงานโดยมุ.งเนGนศึกษาแบบจําลองสมการโครงสรGางปcจจัยท่ีมีผลต.อการส.งมอบอาหาร
ทะเลแช.แข็งและแปรรูปโดยศึกษารวบรวมจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโลจิสติกส$ แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับการขนส.ง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคลังสินคGา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโซ.
อุปทาน และตัวแบบท่ีระบุใหGทราบถึงโครงสรGางท่ีไดGศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเลือกตัวแปรท่ีตGองศึกษา 
ตลอดจนจากการศึกษาคGนควGาดGวยตนเองและวิทยานิพนธ$ท่ีเก่ียวขGอง ขGอมูลปฐมภูมิทํารวบรวมขGอมูล
จากแบบสอบถามโดยใหGกลุ.มตัวอย.างทําการตอบแบบสอบถามดGวยการกรอกดGวยตนเองและรวบรวม
แบบสอบถามและนํามาลงรหัส หลังจากน้ันจึงนําขGอมูลเขGาเคร่ืองคอมพิวเตอร$เพ่ือประมวลผล โดยใชG
โปรแกรมทางสถิติสําหรับงานวิจัย  

สถิติในการวิเคราะห$ผลใชGระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาในการวิเคราะห$ขGอมูลโดยใชGสถิติ
บรรยาย (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ีของขGอมูลดGวยค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ยเลขคณิต ค.า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) มีการใชGสถิติในการวิเคราะห$ 
ประกอบดGวย วิเคราะห$องค$ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) และ
วิเคราะห$สมการโครงสรGาง (System Equation Model : SEM) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลการวิจัยกับขGอมูลเชิงประจักษ$ (Model Fit) โดยผูGวิจัยทาการตรวจสอบความสอดคลGองของ
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โมเดลกับขGอมูลเชิงประจักษ$ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีท่ีใชGในการตรวจสอบความ
สอดคลGองกลมกลืนของโมเดลกับขGอมูลเชิงประจักษ$ประกอบดGวย ดัชนีค.า Chi-Square, CMIN/df., 
CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI, RMSEA และ RMR โดยเกณฑ$ในการตรวจสอบความสอดคลGองกลมกลืน
ของโมเดล ประมวลผลขGอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร$สําเร็จรูปทางสถิติ นําเสนอผลการวิเคราะห$
ขGอมูลและการแปลผลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายสรุปผลงานวิจัยไดGดังน้ี  
คําสําคัญ  : โซ.อุปสงค$, โซ.คุณค.า, การบริการลูกคGา 
 

Abstract 
From studying the factors affecting business operations for logistics and 

transportation service providers that have temperature control throughout the 
process (Cold Chain). Factors to affect business operations for logistics services the 
process.  Research methodology uses mixed research methodology between 
quantitative research And quality research methods, surveying and collecting data 
obtained from questionnaires Questionnaire: The sample group is 400 entrepreneurs 
who deliver frozen and processed seafood. Test the reliability of the tool. According 
to the concept of Cronbach Alpha Formula, 40 samples tested the reliability of tools 
that have a high level of reliability.  The test value is 0. 976.  Secondary data 
collection. Namely, data from research and collection from documents, books and 
reports with a focus on structural equation models, factors affecting the delivery of 
frozen and processed seafood by studying from concepts and theories about 
logistics.  Concepts and theories about transportation Concepts and theories about 
warehousing Concepts and theories about supply chains And the model that 
identifies the structure that has been studied to support the selection of variables 
that need to be studied As well as from self-study and related theses Primary data is 
collected by collecting data from the questionnaire by allowing the sample group to 
answer the questionnaire by filling it manually and collecting the questionnaire and 
bringing it into code.  After that, the data is imported into the computer for 
processing. By using statistical programs for research 

Statistics in the results analysis using descriptive research method for data 
analysis using descriptive statistics, frequency distribution of data with percentage 
Average Standard Deviation And inferential statistics ( Inferential statistics) .  Statistics 
are used in analysis consisting of confirmatory element analysis. (Confirmatory Factor 
Analysis ( CFA)  and structural equation analysis ( System Equation Model:  SEM)  to 
examine the harmonization of the model with empirical data (Model Fit). Assessment 
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of Model Fit The index used to verify the consistency of the model and empirical 
data consists of the Chi-Square index, CMIN / df., CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI, RMSEA and 
RMR.  Criteria for checking compliance Select the desired model of coexistence 
Processing data from statistical computer programs Presenting the results of data 
analysis and interpretation in the form of an explanation table, summarizing the 
research results as follows. 
Keywords:  Logistic and supply chain management, Value Added, Service Level 
 
บทนํา 

โลจิสติกส$ หรือ ลอจิสติกส$ เปOนระบบการจัดการการส.งสินคGา ขGอมูล และทรัพยากรอย.างอ่ืน
จากจุดตGนทางไปยังจุดบริโภคตามความตGองการของลูกคGา โลจิสติกส$เก่ียวขGองกับการผสมผสานของ 
ขGอมูล การขนส.ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห.อ โลจิสติกส$เปOนช.องทาง
หน่ึงของห.วงโซ.อุปทานท่ีเพ่ิมมูลค.าของการใชGประโยชน$ของเวลาและสถานท่ี ท้ังน้ี กระบวนการต.างๆ
ของระบบ Logistics จะตGองมีลักษณะปฏิสัมพันธ$ ท่ีสอดคลGองประสานกัน ในอันท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค$ร.วมกัน” (ท่ีมา : คํานิยามของ Logistics ตาม Council of Logistics Management 
(CLM) ในปU ค.ศ. 1998) 
 กระบวนการต.างๆของ Logistics จะเนGนท่ีการปฏิสัมพันธ$ในแบบท่ีเปOนองค$รวมหรือบูรณา
การ (Integration) หมายถึง กระบวนการในการจัดการใหGวัตถุดิบ (Raw Material) , สินคGา (Goods) 
และบริการ (Service) เคลื่อนยGายจากตGนทาง (Source of Origin) ไปยังผูGบ ริโภคปลายทาง 
(Consumers Origin) ไดGอย.างทันเวลา (Just In Time) และมีประสิทธิภาพ โดย Logistics จะมี
ความหมายซึ่งเนGนไปในกระบวนการเคลื่อนยGายสินคGา (Cargoes Moving) ซึ่งมีความหมายรวมไปถึง
การขนส.งสินคGา (Cargoes Carriage) , การเก็บรักษาสินคGา (Warehousing) และการกระจายสินคGา 
(Cargoes Distribution) กระบวนการท่ีเก่ียวขGองกับการจัดซื้อ (Procurement) และกระบวนการท่ี
เก่ียวขGองกับการคาดคะเนของตลาด (Market Predict) ท้ังน้ีอาจใหGความหมายท่ีชัดเจนและถือเปOน
ภาระกิจหลักของลอจิสติกส$ไดGว.า “ลอจิสติกส$ หมายถึง การจัดการเคลื่อนยGายของสินคGา บริการ 
ขGอมูลข.าวสารและการเงินระหว.างผูGผลิตและผูGบริโภค (ท่ีมา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ) 
 เป� าหมายท่ีสําคัญของ Logistics คือ 1) ความรวดเร็วในการส.งมอบสินคGา (Speed 
Delivery), 2 ) การไหลลื่ นของสินคG า (Physical Flow), 3 ) การไหลลื่ นของขGอ มูลข. าวสาร 
(Information Flow), 4) การสรGางมูลค.าเพ่ิม (Value Added) ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขGองกับความ
ตGองการของตลาด (Market Demand), 5) ลดตGนทุนในส.วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับสินคGา
และการดูแลและขนส.งสินคGา (Cargoes Handling & Carriage Cost) และ 6) เพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของการแข.งขัน (Core Competitiveness) 
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วัตถุประสงค� 
การวิจัยเร่ืองปcจจัยการวางแผนโซ.อุปสงค$และการหยุดชะงักของโซ.อุปสงค$ ท่ีมีผลต.อ

สมรรถนะโซ.คุณค.าและระดับการบริการลูกคGา ผูGวิจัยมีวัตถุประสงค$ของการวิจัย ดังน้ี 
1) เพ่ือศึกษาปcจจัยของการวางแผนโซ.อุปสงค$ที่มีผลต.อการหยุดชะงักของโซ.อุปสงค$ 
2) เพ่ือศึกษาปcจจัยของการหยุดชะงักของโซ.อุปสงค$ที่มีผลต.อสมรรถนะโซ.คุณค.า 
  

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
กิจกรรมหลักดGานโลจิสติกส$ มีท้ังหมด 13 กิจกรรมดGวยกัน โดยสามารถแบ.งไดGเปOนสองกลุ.ม 

คือกลุ.มท่ีเปOนกิจกรรมหลักขององค$กรและกลุ.มท่ีเปOนกิจกรรมสนับสนุนการทํางานขององค$กร 
กิจกรรมซึ่งถือเปOนกิจกรรมหลักขององค$กรประกอบดGวยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม ส.วนท่ีเหลืออีก  
5 กิจกรรม ถือเปOนกิจกรรมท่ีสนับสนุนการดําเนินงานขององค$กร ดังรายละเอียดดังต.อไปน้ี 

1. การบริการลูกคGา (Customer Service)  
2. การดําเนินการตามคําสั่งซื้อของลูกคGา (Order Processing)  
3. การคาดการณ$ความตGองการของลูกคGา (Demand Forecasting)  
4. การบริหารสินคGาคงคลัง (Inventory Management)  
5. กิจกรรมการขนส.ง (Transportation)  
6. การบริหารคลังสินคGา (Warehousing and Storage)  
7. Reverse Logistics  
8. การจัดซื้อ (Purchasing)  
9. การจัดเตรียมอะไหล.และช้ินส.วนต.าง ๆ (Part and Service Support)  
10. การเลือกท่ีต้ังโรงงานและคลังสินคGา (Plant and Warehouse Site Selection)  
11. Material Handling เปOนกิจกรรมท่ีเก่ียวขGองกับการเคลื่อนยGาย วัตถุดิบ  
12. บรรจุภัณฑ$ (Packaing) ในดGานการตลาดน้ัน  
13. การติดต.อสื่อสารทางดGานโลจิสติกส$ ( Logistics Communications)  
กิจกรรมหลักทางโลจิสติกส$ท้ัง 13 กิจกรรม อาจนํามาจัดเปOนกลุ.มไดG 5 กลุ.ม คือกิจกรรม

ทางดGานการบริหารจัดการการผลิต การตลาดและการบริการลูกคGา การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ$ 
ต.าง ๆ การกระจายสินคGาและการจัดการสินคGาคงคลัง การจัดส.ง ซึ่งครอบคลุมองค$ความรูGทางดGาน 
โลจิสติกส$ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองปcจจัยท่ีมีผลต.อการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป เปOนงานวิจัยเชิง
สํารวจทําการรวบรวมขGอมูลท่ีไดG รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชGกลุ.มตัวอย.าง คือ 
ผูGประกอบการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป จํานวน 400 ตัวอย.าง  



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
475 

 

วิเคราะห$ขGอมูลโดยใชGสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ีของขGอมูล
ดGวยค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ยเลขคณิต ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห$สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) มีการใชGส ถิ ติ ในการวิเคราะห$  ประกอบดGวย วิเคราะห$องค$ประกอบเชิงยืน ยัน 
(Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) และวิเคราะห$สมการโครงสรGาง (System Equation 
Model : SEM)  ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขGอมูลเชิงประจักษ$ (Model Fit) โดย
ผูGวิจัยทําการตรวจสอบความสอดคลGองของโมเดลกับขGอมูลเชิงประจักษ$ (Assessment of Model 
Fit) โดยดัชนีท่ีใชGในการตรวจสอบความสอดคลGองกลมกลืนของโมเดลกับขGอมูลเชิงประจักษ$
ประกอบดGวย ดัชนีค.า Chi-Square, CMIN/df., CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI, RMSEA และ RMR โดย
เกณฑ$ในการตรวจสอบความสอดคลGองกลมกลืนของโมเดล ประมวลผลขGอมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร$สําเร็จรูปทางสถิติ นําเสนอผลการวิเคราะห$ขGอมูลและการแปลผลในรูปแบบตาราง
ประกอบคําอธิบาย สรุปผลงานวิจัยไดGเปOน 7 ส.วนดังน้ี 
 ส.วนท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห$ขGอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองค$กรของกลุ.มตัวอย.าง 

ส.วนท่ี 4.2 ปcจจัยท่ีมีผลต.อความพึงพอใจในการใหGบริการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป 
ส.วนท่ี 4.3 ความพึงพอใจในการใชGบริการการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป  
ส.วนท่ี 4.4 การวิเคราะห$องค$ประกอบเชิงยืนยันโมเดลแบบจําลองปcจจัยท่ีมีผลต.อความพึง

พอใจในการใหGบริการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป 
ส.วนท่ี 4.5 การวิเคราะห$ตรวจสอบปcญหาสหสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรแบบจําลองปcจจัยท่ีมีผล

ต.อความพึงพอใจในการใหGบริการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป 
ส.วนท่ี 4.6 การวิเคราะห$สมการโครงสรGางแบบจําลองปcจจัยท่ีมีผลต.อความพึงพอใจในการ

ใหGบริการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป 
ส.วนท่ี 4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานแบบจําลองปcจจัยท่ีมีผลต.อความพึงพอใจในการ

ใหGบริการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป 
  
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ 

ผลการวิเคราะห$ ความพึงพอใจในการใชGบริการการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป 
จําแนกตามประเภทการใหGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ พบว.า มีความพึงพอใจในการใชGบริการรถยนต$
บรรทุก สูงสุด รองลงมา รถคานยก/รถยก รถยกตูGสินคGาเปล.า/ตูGสินคGาหนัก และสรุปผลเปOนรายดGาน
ไดGดังน้ี  

รถยกตูGสินคGาเปล.า/ตูGสินคGาหนัก มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย 3.99 ค.าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.87 มีความพึงพอใจสูงสุดในดGานระบบบริหารจัดการของการใหGบริการอุปกรณ$ขนถ.าย

วัสดุ มีค.าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาความทันสมัยของเคร่ืองมืออุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ ( x = 4.03), ความ

สะดวกและรวดเร็วของการใหGบริการในเร่ืองของอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ ( x = 4.01), ความพรGอมและ

เพียงพอของอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 3.99), ค.าใชGจ.ายของผูGใชGบริการท่ีใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.าย

วัสดุ( x = 3.97), ความปลอดภัยของในการใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 3.94) นGอยสุด 
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ความสะดวกเม่ือมาติดต.อขอใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุระบบบริหารจัดการของการใหGบริการ

อุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ ( x  =  3.93) ตามลําดับ 
รถหัวลาก-หางลาก มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย 3.94 ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.94 มีความพึงพอใจสูงสุดในดGาน ความพรGอมและเพียงพอของอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ มีค.าเฉลี่ย 4.04 

รองลงมา ความสะดวกเม่ือมาติดต.อขอใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ ( x = 4.01), ความทันสมัยของ

เคร่ืองมืออุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 3.99), ความปลอดภัยของในการใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ

( x = 3.95), ความสะดวกและรวดเร็วของการใหGบริการในเร่ืองของอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 

3.93),ค.าใชGจ.ายของผูGใชGบริการท่ีใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 3.86) นGอยสุด ระบบบริหาร

จัดการของการใหGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ ( x  =  3.77) ตามลําดับ 
รถยนต$บรรทุก มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย 4.08 ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 มี

ความพึงพอใจสูงสุดในดGาน ความสะดวกและรวดเร็วของการใหGบริการในเร่ืองของอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ 
และความทันสมัยของเคร่ืองมืออุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ มีค.าเฉลี่ย 4.15 รองลงมา ค.าใชGจ.ายของ

ผูGใชGบริการท่ีใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 4.13), ระบบบริหารจัดการของการใหGบริการ

อุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 4.10), ความสะดวกเม่ือมาติดต.อขอใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 

4.09), ความปลอดภัยของในการใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 4.01) นGอยสุด ความพรGอมและ

เพียงพอของอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ ( x  =  3.97) ตามลําดับ 
รถคานยก/รถยก มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค.าเฉลี่ย 4.03 ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 

มีความพึงพอใจสูงสุดในดGาน ค.าใชGจ.ายของผูGใชGบริการท่ีใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ มีค.าเฉลี่ย 4.13 

รองลงมา ความปลอดภัยของในการใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 4.07),ความสะดวกและ

รวดเร็วของการใหGบริการในเร่ืองของอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ ( x = 4.06), ระบบบริหารจัดการของการ

ใหGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ( x = 4.04), ความทันสมัยของเคร่ืองมืออุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ และความ

สะดวกเม่ือมาติดต.อขอใชGบริการอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ ( x = 3.98) นGอยสุด ความพรGอมและเพียงพอ

ของอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ ( x  =  3.97) ตามลําดับ 
เม่ือศึกษาเอกสารและงานวิจัยอย.างรอบคอบแลGว  จะทําใหGมองเห็นความสัมพันธ$ของตัวแปร

ไดGอย.างลึกซึ้ง  ซึ่งลักษณะการมองเห็นความสัมพันธ$ระหว.างตัวแปรจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยน้ีเปOนกระบวนการสรGางมโนทัศน$ (Conceptualization)  ผลจากการสรGางมโนทัศน$จาก
ปรากฏการณ$ท่ีเกิดข้ึนน้ีสิ่งท่ีไดGก็คือ  กรอบความคิดเชิงทฤษฏี (Theoretical  Framework)  ซึ่ง
สามารถเขียนเปOนโมเดลแสดงความสัมพันธ$ของตัวแปรท้ังหมดในลักษณะเปOนโครงสรGาง จากกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฏีน้ี อาจจะไม.สามารถนําตัวแปรท้ังหมดมาศึกษาไดG  งานวิจัยน้ีจึงเลือกบางตัวแปร
เขGามาศึกษา (ดGวยเหตุผลเชิงวิชาการ) ทําใหGลดจํานวนตัวแปรจากกรอบความคิดเชิงทฤษฏีเหลือเพียง
ตัวแปรท่ีจะศึกษาจริงๆซึ่งก็คือ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual  Framework) ดังน้ัน กรอบ
แนวคิดในการวิจัยจะทําใหGมองเห็นภาพรวมงานวิจัยไดGชัดเจน และมองเห็นความสัมพันธ$ของตัวแปรท่ี
ใชGในการศึกษา กรอบแนวคิดแสดงดังน้ี 
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ตัวแปรต�น     ตัวแปรแทรกซ�อน    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
 
ข�อสมมุติฐาน 

1. ระบบการจัดการ 
โครงสร�างโซDอุปทาน 
H0 : โครงสรGางโซ.อุปทานไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
H1 : โครงสรGางโซ.อุปทานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
มาตรฐาน/รายละเอียด 
H0 : มาตรฐาน/รายละเอียดไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
H1 : มาตรฐาน/รายละเอียดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
การจัดการอุณหภูมิในคลังสินค�า 
H0 : การจัดการอุณหภูมิในคลังสินคGาไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
H1 : การจัดการอุณหภูมิในคลังสินคGามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
การจัดการตรวจตราการขนสDง 
H0 : การจัดการตรวจตราการขนส.งไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
H1 : การจัดการตรวจตราการขนส.งมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 

การควบคมุคณุภาพ/สถานะ 

-ระดบัคุณภาพสนิคา้ 
-ขนาดบรรจุและวธิกีารบรรจุ 
-อุณหภมูคิลงัสนิคา้ 
-อุณหภมูติูส้นิคา้ 
 

ระบบการจดัการ 

-โครงสรา้งโซ่อุปทาน 
-มาตรฐาน/รายละเอยีด 
-การจดัการอุณหภมูใินคลงัสนิคา้ 
-การจดัการตรวจตราการขนสง่ 
-การสง่มอบและการยอมรบัการ
จดัการคุณภาพ 
 

ประสิทธิภาพในการ

ขนส่ง 

.ความสามารถ 

.การเขา้ถงึบรกิาร 

.การตดิต่อสื.อสาร 

.ความน่าเชื.อถอื 

.ความปลอดภยั 

 

ระดับการบริการและความพึง
พอใจของลูกค�า 
.ความพึงพอใจในการใหGบริการ
ดGานสินคGา 
.ความพึงพอใจในการใหGบริการ
รับ-จัดเก็บ-ส. งมอบสินคG า/ตูG
สินคGา,  พ้ืนท่ีวางสินคGา/ตูGสินคGา 
.ความพึงพอใจในการใหGบริการ
อุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ   
.ความพึงพอใจต.อการใหGบริการ
ของพนักงาน 
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การสDงมอบและการยอมรับการจัดการคุณภาพ 

H0 : การส.งมอบและการยอมรับการจัดการคุณภาพไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อ
ประสิทธิภาพในการขนส.ง 

H1 : การส.งมอบและการยอมรับการจัดการคุณภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อ
ประสิทธิภาพในการขนส.ง 

 
2. การควบคุมคุณภาพ/สถานะ 

ระดับคุณภาพสินค�า 
H0 : ระดับคุณภาพสินคGาไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
H1 : ระดับคุณภาพสินคGามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุ 
H0 : ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
H1 : ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
อุณหภูมิคลังสินค�า 
H0 : อุณหภูมิคลังสินคGาไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
H1 : อุณหภูมิคลังสินคGามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
อุณหภูมิตูGสินคGา 
H0 : อุณหภูมิตูGสินคGาไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 
H1 : อุณหภูมิตูGสินคGามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อประสิทธิภาพในการขนส.ง 

 
3. ประสิทธิภาพในการขนส.ง 

ความสามารถ 
H0 : ความสามารถไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจของลูกคGา 
H1 : ความสามารถมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจของลูกคGา 
การเข�าถึงบริการ 
H0 : การเขGาถึงบริการไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจ

ของลูกคGา 
H1 : การเขGาถึงบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจ

ของลูกคGา 
การติดตDอสื่อสาร 
H0 : การติดต.อสื่อสารไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจ

ของลูกคGา 
H1 : การติดต.อสื่อสารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจ

ของลูกคGา 
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ความนDาเช่ือถือ 
H0 : ความน.าเช่ือถือไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจ

ของลูกคGา 
H1 : ความน.าเช่ือถือมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจของ

ลูกคGา 
ความปลอดภัย 
H0 : ความปลอดภัยไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจ

ของลูกคGา 
H1 : ความปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับการบริการและความพึงพอใจของ

ลูกคGา 
(n = 400) 

ความพึงพอใจในการใชGบริการอุปกรณ$
ขนถ.ายวัสดุ 

รถยกตูGสินคGา
เปล.า/ตูGสินคGาหนัก 

รถหัวลาก-
หางลาก 

รถยนต$
บรรทุก 

รถคานยก/
รถยก 

x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. 

ความสะดวกเม่ือมาติดต.อขอใชGบริการ
อุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ 

3.93 0.88 4.01 0.88 4.09 0.83 3.98 0.93 

ความสะดวกและรวดเร็วของการ
ใหGบริการในเร่ืองของอุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ 

4.01 0.80 3.93 1.00 4.15 0.85 4.06 0.80 

ความพรGอมและเพียงพอของอุปกรณ$ขน
ถ.ายวัสดุ 

3.99 0.91 4.04 0.91 3.97 0.87 3.97 1.03 

ความปลอดภัยของในการใชGบริการ
อุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ 

3.94 0.96 3.95 0.90 4.01 0.81 4.07 0.99 

ระบบบริหารจัดการของการใหGบริการ
อุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ 

4.05 0.90 3.77 0.92 4.10 0.82 4.04 0.99 

ค.าใชGจ.ายของผูGใชGบริการท่ีใชGบริการ
อุปกรณ$ขนถ.ายวัสดุ 

3.97 0.84 3.86 0.96 4.13 0.93 4.13 1.00 

ความทันสมัยของเคร่ืองมืออุปกรณ$ขน
ถ.ายวัสดุ 

4.03 0.79 3.99 0.99 4.15 0.95 3.98 0.87 

ค�าเฉลี่ยรวม 3.99 0.87 3.94 0.94 4.08 0.87 4.03 0.95 
 
ผลการวิจัย 

จากผลวิเคราะห$แบบจําลองปcจจัยท่ีมีผลต.อความพึงพอใจในการใหGบริการส.งมอบอาหาร
ทะเลแช.แข็งและแปรรูปนํามาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานรายขGอไดGดังน้ี 

1. การขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมีผลต.อการตลาด 
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 ผลิตภัณฑ0 
  H0: ผลิตภัณฑ0ในการจัดเก็บสินคGาไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของ
ลูกคGา 
  H1: ผลิตภัณฑ0ในการจัดเก็บสินคGามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของ
ลูกคGา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปOนการยอมรับ H1 หรือ ปcจจัยการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมี
ผลต.อการตลาด ดGานผลิตภัณฑ$มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึงพอใจของลูกคGา โดยอธิบาย
อิทธิพลดGานผลิตภัณฑ$ ต.อความพึงพอใจของลูกคGาในดGานการขนส.งและกระจายสินคGาไดGรGอยละ 
70.0% มีค.าสัมประสิทธ์ิเสGนทางเท.ากับ 0.91 อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  ราคา 
  H0: ราคาไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 
  H1: ราคามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปOนการยอมรับ H1 หรือ ปcจจัยการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมี
ผลต.อการตลาด ดGานราคา มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึงพอใจของลูกคGา โดยอธิบายอิทธิพล 
ดGานราคาต.อความพึงพอใจของลูกคGาในดGานการขนส.งและกระจายสินคGาไดGรGอยละ 70.0% มีค.า
สัมประสิทธ์ิเสGนทางเท.ากับ 0.75 อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  สถานท่ีจําหนDาย 
  H0: สถานท่ีจําหน.ายไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 
H1: สถานท่ีจําหน.ายมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปOนการยอมรับ H1 หรือ ปcจจัยการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมี
ผลต.อการตลาด ดGานสถานท่ีจําหน.าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึงพอใจของลูกคGา โดย
อธิบายอิทธิพล ดGานสถานท่ีจําหน.ายต.อความพึงพอใจของลูกคGาในดGานการขนส.งและกระจายสินคGาไดG
รGอยละ 70.0% มีค.าสัมประสิทธ์ิเสGนทางเท.ากับ 0.94 อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  การสDงเสริมการขาย 
  H0: การส.งเสริมการขายไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 
  H1: การส.งเสริมการขายมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปOนการยอมรับ H1 หรือ ปcจจัยการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมี
ผลต.อการตลาด ดGานการส.งเสริมการขาย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึงพอใจของลูกคGา โดย
อธิบายอิทธิพล ดGานการส.งเสริมการขายต.อความพึงพอใจของลูกคGาในดGานการขนส.งและกระจาย
สินคGาไดGรGอยละ 70.0% มีค.าสัมประสิทธ์ิเสGนทางเท.ากับ 0.97 อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 2. การขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมีผลต.อการขาย 
  ความรู�ของผลิตภัณฑ0 
  H0: ความรูGของผลิตภัณฑ$ไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 
  H1: ความรูGของผลิตภัณฑ$มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานเปOนการยอมรับ H1 หรือ ปcจจัยการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมี
ผลต.อการขาย ดGานความรูGของผลิตภัณฑ$ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึงพอใจของลูกคGา โดย
อธิบายอิทธิพล ดGานความรูGของผลิตภัณฑ$ต.อความพึงพอใจของลูกคGาในดGานการขนส.งและกระจาย
สินคGาไดGรGอยละ 70.0% มีค.าสัมประสิทธ์ิเสGนทางเท.ากับ 0.78 อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  ทักษะในการนําเสนอ 
  H0: ทักษะในการนําเสนอไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 
  H1: ทักษะในการนําเสนอมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปOนการยอมรับ H1 หรือ ปcจจัยการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมี
ผลต.อการขาย ดGานทักษะในการนําเสนอมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึงพอใจของลูกคGา โดย
อธิบายอิทธิพล ดGานทักษะในการนําเสนอต.อความพึงพอใจของลูกคGาในดGานการขนส.งและกระจาย
สินคGาไดGรGอยละ 70.0% มีค.าสัมประสิทธ์ิเสGนทางเท.ากับ 0.71 อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  การโน�มน�าวใจลูกค�า 
  H0: การโนGมนGาวใจลูกคGาไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 
  H1: การโนGมนGาวใจลูกคGามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปOนการยอมรับ H1 หรือ ปcจจัยการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมี
ผลต.อการขาย ดGานการโนGมนGาวใจลูกคGามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึงพอใจของลูกคGา โดย
อธิบายอิทธิพล ดGานการโนGมนGาวใจลูกคGาต.อความพึงพอใจของลูกคGาในดGานการขนส.งและกระจาย
สินคGาไดGรGอยละ 70.0% มีค.าสัมประสิทธ์ิเสGนทางเท.ากับ 0.96 อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  ความเข�าใจความต�องการลูกค�า 
  H0: ความเขGาใจความตGองการลูกคGาไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจ
ของลูกคGา 
  H1: ความเขGาใจความตGองการลูกคGามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของ
ลูกคGา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปOนการยอมรับ H1 หรือ ปcจจัยการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมี
ผลต.อการขาย ดGานความเขGาใจความตGองการลูกคGามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึงพอใจของ
ลูกคGา โดยอธิบายอิทธิพล ดGานความเขGาใจความตGองการลูกคGาต.อความพึงพอใจของลูกคGาในดGานการ
ขนส.งและกระจายสินคGาไดGรGอยละ 70.0% มีค.าสัมประสิทธ์ิเสGนทางเท.ากับ 0.92 อย.างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
  ความรอบรู�เฉพาะบุคคล 
  H0: ความรอบรูGเฉพาะบุคคลไม.มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 
  H1: ความรอบรูGเฉพาะบุคคลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อระดับความพึงพอใจของลูกคGา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปOนการยอมรับ H1 หรือ ปcจจัยการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมี
ผลต.อการขาย ดGานความรอบรูGเฉพาะบุคคลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต.อความพึงพอใจของลูกคGา โดย
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อธิบายอิทธิพล ดGานความรอบรูGเฉพาะบุคคลต.อความพึงพอใจของลูกคGาในดGานการขนส.งและกระจาย
สินคGาไดGรGอยละ 70.0% มีค.าสัมประสิทธ์ิเสGนทางเท.ากับ 0.85 อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 จากตารางไดGสรุปผลอิทธิพลสมการเชิงโครงสรGางเชิงสาเหตุแบบจําลองปcจจัยของกิจกรรมโล
จิสติกส$ดGานการขนส.งและกระจายสินคGาท่ีมีผลต.อการตลาดและการขาย 
 

ตัวแปร อิทธิพล 
ปEจจัยด�านการควบคุม
คุณภาพและสถานะ 

ความพึงพอใจของ
ลูกค�า 

ปc จ จั ย ดG า น ร ะ บ บ ก า ร
จัดการ 

อิทธิพลทางตรง 0.71 0.12 
อิทธิพลทางอGอม - 0.53 
อิทธิพลโดยรวม 0.71 0.65 

ปc จ จั ย ดG า น ก า รค วบ คุ ม
คุณภาพและสถานะ 

อิทธิพลทางตรง  0.74 
อิทธิพลทางอGอม  - 
อิทธิพลโดยรวม  0.74 

R2 500% 70.0% 

 
ผลการวิเคราะห$สมการเชิงโครงสรGางเชิงสาเหตุแบบจําลองปcจจัยท่ีมีผลต.อความพึงพอใจใน

การใหGบริการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป 
 

ตัวแปร (คู�ความสัมพนัธ�) 
λ  SE. t-value Sig. R2 

ปcจจัยดGานการควบคุม
คุณภาพและสถานะ <-- 

ปcจจัยดGานระบบการ
จัดการ 

0.71 0.05 17.605 0.000* 50.00% 

ค วาม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ลูกคGา <-- 

ปcจจัยดGานระบบการ
จัดการ 

0.12 0.03 3.564 0.000** 70.00% 

ค วาม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ลูกคGา 
 <-- 

ปc จ จั ย ดG า น ก า ร
ควบคุมคุณภาพและ
สถานะ 

0.74 0.03 18.074 0.000** 70.00% 

** อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001  * อย.างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

สมการเชิงโครงสรGางแบบจําลองปcจจัยท่ีมีผลต.อความพึงพอใจในการใหGบริการส.งมอบอาหาร
ทะเลแช.แข็งและแปรรูป หลังปรับโมเดล 
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อภิปรายผล 
 ระเบียบวิธีวิจัยใชGวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Model) ระหว.างการวิจัยเชิงปริมาณ และ
วิธีการวิจัยชิงคุณภาพทําการสํารวจและรวบรวมขGอมูลท่ีไดGรับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชG
กลุ.มตัวอย.าง คือ ผูGประกอบการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูป จํานวน 400 ตัวอย.าง ทดสอบ
ความน.าเช่ือถือของเคร่ืองมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จํานวน 40 
ตัวอย.าง ทดสอบความน.าเช่ือถือเคร่ืองมือว.ามีความเช่ือถือในระดับสูงมีค.าการทดสอบท่ี 0.976 

การรวบรวม ขGอมูลทุติยภูมิ ไดGแก.ขGอมูลจากการคGนควGาและรวบรวมจากเอกสารหนังสือและ
รายงานโดยมุ.งเนGนศึกษาแบบจําลองสมการโครงสรGางปcจจัยท่ีมีผลต.อการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็ง
และแปรรูปโดยศึกษารวบรวมจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโลจิสติกส$ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
การขนส.ง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคลังสินคGา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโซ.อุปทาน และตัว
แบบท่ีระบุใหGทราบถึงโครงสรGางท่ีไดGศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเลือกตัวแปรท่ีตGองศึกษา ตลอดจนจาก
การศึกษาคGนควGาดGวยตนเองและวิทยานิพนธ$ท่ีเก่ียวขGอง ขGอมูลปฐมภูมิทํารวบรวมขGอมูลจาก
แบบสอบถามโดยใหGกลุ.มตัวอย.างทําการตอบแบบสอบถามดGวยการกรอกดGวยตนเองและรวบรวม
แบบสอบถามและนํามาลงรหัส หลังจากน้ันจึงนําขGอมูลเขGาเคร่ืองคอมพิวเตอร$เพ่ือประมวลผล โดยใชG
โปรแกรมทางสถิติสําหรับงานวิจัย  

สถิติในการวิเคราะห$ผลใชGระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาในการวิเคราะห$ขGอมูลโดยใชGสถิติ
บรรยาย (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ีของขGอมูลดGวยค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ยเลขคณิต ค.า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) มีการใชGสถิติในการวิเคราะห$ 
ประกอบดGวย วิเคราะห$องค$ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) และ
วิเคราะห$สมการโครงสรGาง (System Equation Model : SEM) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลการวิจัยกับขGอมูลเชิงประจักษ$ (Model Fit) โดยผูGวิจัยทาการตรวจสอบความสอดคลGองของ
โมเดลกับขGอมูลเชิงประจักษ$ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีท่ีใชGในการตรวจสอบความ
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สอดคลGองกลมกลืนของโมเดลกับขGอมูลเชิงประจักษ$ประกอบดGวย ดัชนีค.า Chi-Square, CMIN/df., 
CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI, RMSEA และ RMR โดยเกณฑ$ในการตรวจสอบความสอดคลGองกลมกลืน
ของโมเดล ประมวลผลขGอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร$สําเร็จรูปทางสถิติ นําเสนอผลการวิเคราะห$
ขGอมูลและการแปลผลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายสรุปผลงานวิจัยไดGดังน้ี  

 
ข�อเสนอแนะ 

1. จากผลวิจัยผูGประกอบการมีความพึงพอใจในการใหGบริการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและ
แปรรูปสูงสุด ดGานการใหGบริการรับจัดเก็บส.งมอบสินคGาตูGสินคGาและพ้ืนท่ีวางสินคGาตูGสินคGา ตํ่าสุด 
ดังน้ัน ผูGประกอบการควรใหGความสําคัญในส.งเสริมการสรGางความสะดวกรวดเร็วในการติดต.อใชG
บริการรับ-จัดเก็บ-ส.งมอบ, พ้ืนท่ีวางสินคGา ความสะดวกรวดเร็วในข้ันตอนการใหGบริการรับ-จัดเก็บ-ส.ง
มอบพ้ืนท่ีวางสินคGา ควรใหGความสําคัญในการตรวจสอบความถูกตGองรวดเร็วในการใชGบริการความ
พรGอมและเพียงพอในสถานท่ีสําหรับสินคGาและความพรGอมและเพียงพอในสถานท่ีสําหรับสินคGาทัณฑ$
บน ตลอดจนใหGความสําคัญในการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาสินคGา/ตูG
สินคGา การนําเสนอมาตรการแผนรองรับสําหรับเหตุการณ$ฉุกเฉินและอันตรายท่ีอาจเกิดไดGการรักษา
ความปลอดภัยในการจัดเก็บรักษาวัตถุสินคGาอันตรายและการใหGบริการส.วนของการรับประกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน เปOนตGน 

2. จากผลวิจัยปcจจัยดGานประสิทธิภาพในการขนส.ง มีอิทธิพลความพึงพอใจในการใหGบริการ
ส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูปสูงสุด ดังน้ัน บริษัทควรใหGความสําคัญในการจัดส.งสินคGาตรง
ตามขGอสัญญาท่ีใหGไวGทุกประการในการจัดส.งสินคGาถูกสถานท่ีและตรงตามเวลานัดหมาย ควรใหG
ความสําคัญในการใหGบริการท่ีมีความน.าเช่ือถือในสายตาของลูกคGามีข้ันตอนการทํางานเปOนไปอย.างมี
ระบบมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไดGมาตรฐานท่ีบริษัทกําหนดไวGและใหGความสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชGทรัพยากรในการกระจายสินคGาและขนส.งสินคGา ตลอดจนใหGความสําคัญในการ
พัฒนาระบบการจัดการการขนส.งและรูปแบบการดําเนินงานท่ีเก่ียวขGอง เพ่ือใหGสามารถแข.งขันไดGและ
ใหGความสําคัญในการวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางหรือกลยุทธ$ท่ีเหมาะสมมาใชGกับบริษัทและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดGานการจัดการใหGบริการส.งมอบอาหารทะเลแช.แข็งและแปรรูปใหGเกิดประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาเร่ืองปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม  
มีวัตถุประสงค$เพ่ือ (1) ศึกษาปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม 
จําแนกตามปcจจัยส.วนบุคคล (2) ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของผูGประกอบการท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อ
ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม และ (3) ศึกษาถึงระดับความสําคัญของปcจจัยท่ีส.งผลต.อ
ต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม กลุ.มตัวอย.างท่ีใชG ไดGแก. กลุ.มผูGจัดการหรือ
เจGาหนGาท่ีฝ�ายจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม จํานวน 207 ตัวอย.าง เคร่ืองมือท่ีใชG
ในการเก็บรวบรวมขGอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชGในการวิเคราะห$ขGอมูล ไดGแก. ค.าความถ่ี 
(frequency) ค.ารGอยละ(%) ค.าเฉลี่ย ( X )และ ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
   ผลการวิจัยพบว.า ปcจจัยส.วนบุคคล ไดGแก. อายุ ระดับการศึกษา และรายไดGเฉลี่ยต.อเดือน มีผล
ต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม ปcจจัยดGานคุณลักษณะของผูGประกอบการและ
พฤติกรรมการจัดส.งสินคGามีความสัมพันธ$กันอย.างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 พิจารณาจากผูGประกอบการท่ี
ทําธุรกิจรูปแบบต.างกัน มีระยะเวลาดําเนินกิจการหรือมียอดขายแตกต.างกัน จะมีการจัดซื้อของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมท่ีแตกต.างกัน ซึ่งปcจจัยดGานองค$กร (บริษัทผูGใหGบริการ) และปcจจัยดGาน
ความสัมพันธ$ระหว.างผูGใชGบริการและผูGใหGบริการมีอิทธิพลจัดซื้อมากท่ีสุด นอกจากน้ีผูGใหGบริการดGานโลจิ
สติกส$ที่มีระบบการขนส.งท่ีสอดคลGองกับการดําเนินธุรกิจของผูGประกอบการและรองรับการขนส.งสิงคGาท่ี
หลากหลายมากข้ึนจะมีผลผลต.อการตัดสินใจจGางผูGใหGบริการดGานโลจิสติกส$ที่มากข้ึน 
คําสําคญั : การจัดซื้อ, บริการดGานโลจิสติกส$, อุตสาหกรรม 
 

Abstract 
The study of factors affecting the purchasing of industrial plants in Nakhon 

Pathom Province The objective is to (1) study the factors affecting the purchasing of 
industrial factories in Nakhon Pathom Province Classified by personal factors (2) study 
the characteristics and behaviors of entrepreneurs affecting the purchasing of industrial 
factories in Nakhon Pathom Province and (3) study the importance of factors affecting 
the purchasing of factories. Industry in Nakhon Pathom Province The sample group 
consisted of 207 managers or purchasing officers of industrial factories in Nakhon Pathom 
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Province. The tools used for data collection were questionnaires and statistics used for 
data analysis were frequency, percentage (% A) average () and standard deviation (SD) 
   The research found that Personal factors include age, education level And 
average monthly income Affecting the purchasing of industrial factories in Nakhon 
Pathom Province The factors of the characteristics of the entrepreneurs and the 
delivery behavior are significantly related at the level of .05, considered from the 
entrepreneurs who do different forms of business. Have different operating periods 
or have different sales There will be different purchasing of industrial factories in 
Nakhon Pathom. Which organizational factors (Service company) and the relationship 
factor between service users and service providers has the most purchasing influence 
In addition, logistics service providers that have transportation systems that are in 
line with the business operations of operators and support the transportation of 
more diversified goods will affect the decision to hire service providers. More logistics 
Keywords : Logistic and supply chain management, Purchasing, Industrial 
 
บทนํา 
  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข.งขันในสถานการณ$ปcจจุบันของตลาดโลกน้ัน องค$กร
จําเปOนตGองมีการจัดซื้อขององค$กรท่ีดี การจัดซื้อขององค$กร (organizational purchasing) เปOน
กิจกรรมและกระบวนการท่ีมีความสําคัญในเชิงกลยุทธ$ท่ีธุรกิจต.างใหGความสําคัญและพยายามพัฒนา
ใหGสามารถแข.งขันในโลกยุคโลกาภิวัตน$ (globalization) ไดG การจัดซื้อขององค$กรมักดําเนินการโดย
บุคคลมากกว.าหน่ึงคนในรูปแบบไม.เปOนทางการท่ีเรียกกว.า “ศูนย$การซื้อ” (buying center) ดังน้ัน 
ฝ�ายจัดซื้อจึงมีหนGาท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ การบริหารและควบคุมขGอมูลต.าง ๆ และประสานงาน
ระหว.างหน.วยงานภายในองค$กรท่ีตGองการซื้อและบริษัทผูGขายหรือซัพพลายเออร$ การจัดซื้อจึงมี
บทบาทสําคัญมากโดยเฉพาะอย.างย่ิงในอุตสาหกรรมต.าง ๆ ท่ีจําเปOนตGองคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ
ในระยะเวลาท่ีจํากัด ระบบโลจิสติกส$เปOนกระบวนการของกิจกรรมต.าง ๆ ต้ังแต.การผลิตวัตถุดิบ การ
ขนส.งวัตถุดิบไปยังโรงงานเพ่ือทําการผลิต การขนส.งสินคGาสําเร็จรูปหรือสินคGาคงคลังไปเก็บไวGท่ี
คลังสินคGา จนถึงการขนส.งไปยังผูGคGาส.งและผูGคGาปลีกเพ่ือจําหน.ายใหGลูกคGา ในแต.ละกิจกรรมจะ
ประกอบดGวยกิจกรรมย.อยต.าง ๆ เช.น การผลิตวัตถุดิบ การสั่งซื้อวัตถุดิบและขนส.งวัตถุดิบมายังผูGผลิต
ก.อนท่ีจะผ.านกระบวนการผลิตจนเปOนช้ินส.วน หรือส.วนประกอบท่ีพรGอมจะส.งใหGโรงงานต.อไป 
นอกจากน้ี ธุรกิจดGานโลจิสติกส$ยังเปOนธุรกิจประเภทบริการ (Service Business) ท่ีมีบทบาทสําคัญ
อย.างย่ิงต.อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต.าง ๆ ของประเทศ ซึ่งทุกองค$กร ไม.ว.าจะอยู.ใน
ภาคเอกชน รัฐบาลหรือองค$กรท่ีไม.มุ.งหวังกําไร ตGองมีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสิ่งของใชG อุปกรณ$และ
บริการต.าง ๆ มาเพ่ือใชGในกิจการของตนเอง การจัดซื้อช.วยใหGองค$กรเกิดประโยชน$และบรรลุ
เป�าหมายอย.างสูงสุด  
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  ในโลกธุรกิจการพิจารณาคัดเลือกซัพพลายเออร$เปOนปcจจัยท่ีมีความสําคัญในกระบวนการ
จัดซื้อทางธุรกิจ และเปOนกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีความสําคัญในการช.วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข.งขันและช.วยในการลดตGนทุนขอองค$กรไดG อย.างไรก็ดี แมGว.าการคัดเลือกซัพพลายเออร$จะมี
ความสําคัญแต.การตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร$ก็มีความสําคัญเช.นกัน โดยเฉพาะอย.างย่ิง ในประเทศ
ไทยซึ่งมีองค$กรธุรกิจท่ีผลิตสินคGาและบริการท่ีตGองพ่ึงพาซัพพลายเออร$จํานวนมาก ดังน้ันการศึกษา
วิจัยในคร้ังน้ีจึงเปOนการศึกษาปcจจัยท่ีมีผลต.อการตัดสินใจจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครปฐม 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม จําแนก
ตามปcจจัยส.วนบุคคล  

2. เพ่ือศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของผูGประกอบการท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือศึกษาถึงระดับความสําคัญของปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดนครปฐม 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ลักษณะและพฤติกรรมของผูGประกอบการมีผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดนครปฐม 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม ผูGวิจัยไดG
ขอบเขตการวิจัยดังต.อไปน้ี 

ขอบเขตดGานประชากรและกลุ.มตัวอย.าง  
 ประชากรของงานวิจัยน้ี คือ ไดGแก. ผูGจัดการหรือเจGาหนGาท่ีฝ�ายจัดซื้อจัดจGางของโรงงาน ใน 
เขต จังหวัดนครปฐม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 155 บริษัท จํานวน 436 คน มุ.งเนGนการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาถึงปcจจัยส.วนบุคคล และลักษณะและพฤติกรรมของผูGประกอบการท่ี
ส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัยเปOนแบบสอบถาม 
สถิติที่ใชGในการวิเคราะห$ขGอมูลไดGแก. ค.าความถ่ี ค.ารGอยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิดดังกล.าวผูGวิจัยไดGศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดGวยตัวแปรตGน 
คือขGอมูลของผูGประกอบการ ประกอบดGวย 5 ปcจจัย และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจจGางผูGใหGบริการ
ดGานโลจิสติกส$ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม ประกอบดGวย 6 ปcจจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อขององค$กรในระบบโลจิสติกส$ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครปฐม  

2. ผูGประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม (ซัพพลายเออร$) สามารถนําผลการศึกษาไปปรับ
ใชGในงานจัดซื้อ เพ่ือใหGเกิดประโยชน$สูงสุดกับองค$กร 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผูGวิจัยไดGกําหนดแนวทางใน
การดําเนินการศึกษาวิจัย โดยมุ.งศึกษาวิจัยเก่ียวกับปcจจัยท่ีมีผลต.อการตัดสินใจจัดซื้อของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการทําวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชGในการศึกษา คGนควGา และการเก็บรวบรวมขGอมูลในคร้ังน้ี เปOนแบบสอบถาม
เก่ียวกับปcจจัยท่ีมีผลต.อการตัดสินใจจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม จากผูGจัดการ
หรือเจGาหนGาท่ีฝ�ายจัดซื้อจัดจGางของโรงงาน ใน เขต จังหวัดนครปฐม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
155 บริษัท จํานวน 436 คน เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัยไดGแก. แบบสอบถาม ถึงปcจจัยท่ีส.งผลต.อการ
จัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม จากผูGตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบ.งออกเปOน 3 ตอน 

ส.วนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปcจจัยส.วนบุคคล มีลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 
ส.วนท่ี 2 ขGอมูลเก่ียวกับบริษัทของผูGตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 
ส.วนท่ี 3 ขGอมูลปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม มี

ลักษณะขGอคําถามแบบมาตราส.วนประมาณค.า 5 ระดับ 
 

ข�อมูลของผู�ประกอบการ 
1. ลักษณะการทําธุรกิจ  
2. ระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจการ กลุ.ม
ลูกคGาหรือ 
3. จุดหมายปลายทางของสินคGาท่ีท.านจัดส.งไปมาก
ท่ีสุด  
4. สิ่งท่ีคาดหวังจากการจัดส.งสินคGาใหGแก.ลูกคGา
หรือคู.คGามากท่ีสุด  
5. ความถ่ีในการใชGบริการดGานโลจิสติกส$ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจจGางผูGใหGบริการ 
ดGานโลจิสติกส$ของโรงงานอุตสาหกรรมใน

จังหวัดนครปฐม 
1. ปcจจัยดGานบุคคล 
2. ปcจจัยดGานองค$กร (บริษัทผูGใหGบริการ) 
3. ปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ 
4. ปcจจัยดGานราคา 
5.ปcจจัยดGานความสัมพันธ$ระหว.างผูGใชGบริการ
และผูGใหGบริการ 
6. ปcจจัยดGานกระบวนการและการบริการ 



490 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
การวิเคราะห$ขGอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี แบบออกเปOน ข้ันต.อ ไดGแก. การประมวนผลโดยการ

ใชGโปรแกรมคอมพิวเตอร$สําเร็จรูป (SPSS) การวิเคราะห$ขGอมูลท่ัวไปของประชากรกลุ.มตัวอย.าง ดGวย
ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า  (Descriptive Statistic) ไดG แ ก.  ค. าค ว าม ถ่ี  (Frequency) แ ล ะ รG อ ย ล ะ 
(Percentage) วิเคราะห$ปcจจัยท่ีมีผลต.อการตัดสินใจจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครปฐม ดGวยสถิติเชิงพรรณนา ไดGแก. ค.าคะแนนเฉลี่ย Mean (X-) และส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Standard Deviation (S.D.) ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ผลการศึกษา  

  จากการศึกษาเร่ือง “ปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม” 
ผูGศึกษาวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห$ขGอมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายตามลําดับ มีผลดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขGอมูลส.วนบุคคล โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 
และประสบการณ$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ขGอมูลท่ัวไป แสดงเปOนค.ารGอยละของผูGตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ  

อายุ ระดับการศึกษา รายไดGเฉลี่ยต.อเดือน และประสบการณ$ 
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จากภาพท่ี 2 พบว.า ผูGตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เปOนเพศชายรGอยละ 86.50 และเพศรGอยละ 
13.50 มีอายุระหว.าง 31-40 ปU รGอยละ 36.20 มีระดับการศึกษาท่ีระดับ ปวช./ปวส. รGอยละ 41.06 มี
ประสบการณ$ทํางานระหว.าง 1-2 ปU รGอยละ 52.17 และมีรายไดGเฉลี่ยต.อเดือนตํ่ากว.า 10,000 บาท 
และมีรายไดGเฉลี่ยต.อเดือน 10,001-20,000 บาท รGอยละ 30.43  
 

ตอนท่ี 2 ขGอมูลเก่ียวกับบริษัท 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี3 ขGอมูลเก่ียวกับบริษัท แสดงเปOนค.ารGอยละของผูGตอบแบบสอบถาม 
 โดยจําแนกตามลักษณะของธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจการ  

และสิ่งท่ีคาดหวังจากการจัดส.งสินคGาใหGแก.ลูกคGาหรือคู.คGา 
 

   จากการศึกษาขGอมูลเก่ียวกับบริษัท พบว.าบริษัทส.วนใหญ.ประกอบธุรกิจลักษณะ Business 
to Business รGอยละ 45.89 Business to Customer รGอยละ 42.51 และดําเนินกิจการท้ัง 2 แบบ 
รGอยละ 11.59 มีระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจการ 2-5 ปU รGอยละ 36.71 นGอยกว.า 2 ปU รGอยละ 
31.88 และมากกว.า 5 ปU จํานวน 65 คน รGอยละ 31.40 เม่ือพิจารณาสิ่งท่ีคาดหวังจากการจัดส.ง
สินคGาใหGแก.ลูกคGาหรือคู.คGามากท่ีสุด คือ การตรวจสอบสถานะการจัดส.งไดG รGอยละ 37.68 การจัดส.ง
รวดเร็วตรงเวลา รGอยละ 36.23 ประหยัดค.าใชGจ.าย คิดเปOน 11.59 มีการประกันความเสียหายรGอยละ 
8.70 และสินคGามีความปลอดภัย ไม.ชํารุดเสียหายรGอยละ 5.80 ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 
 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน

ของกิจการ 

สิ่งที่คาดหวังจากการจัดส�งสินค�า

ให�แก�ลูกค�าหรือคู�ค�า 

ลักษณะของธุรกิจ 

0

10

20

30

40

50 45.89
42.51

11.59

31.88
36.71

31.4

5.8

11.59

36.23

37.68

8.7



492 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ขGอมูลเก่ียวกับบริษัท แสดงเปOนค.ารGอยละของผูGตอบแบบสอบถาม 
โดยจําแนกตาม กลุ.มลูกคGาหรือจุดหมายปลายทางของสินคGาท่ีจัดส.ง  

และสิ่งท่ีคาดหวังจากการจัดส.งสินคGาใหGแก.ลูกคGาหรือคู.คGา 
 
  ภาพท่ี 4 พบว.า กลุ.มลูกคGาหรือจุดหมายปลายทางของสินคGาท่ีจัดส.งไปมากท่ีสุด อยู.ภาคใตG 

รGอยละ 20.77 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รGอยละ 20.29 ภาคเหนือรGอยละ 14.01 ภาคกลางรGอยละ 
11.11 ภาคตะวันออก รGอยละ 10.14 ภาคตะวันตกรGอยละ 8.70 กรุงเทพและปริมณฑลรGอยละ 7.73 
และต.างประเทศรGอยละ 7.25 และมีความถ่ีในการใชGบริการดGานโลจิสติกส$อยู.ท่ีสัปดาห$ละคร้ังรGอยละ 
47.34 สัปดาห$ละ 2-3 คร้ังรGอยละ 34.31 และอ่ืน ๆ คิดเปOน 11.59 และใชGบริการดGานโลจิสติกส$ทุก
วันรGอยละ 6.76 
 

ตอนท่ี 3 ปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม 
 จากการศึกษาปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม พบว.า 
ปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$และปcจจัยดGานระยะเวลาท่ีใชGในการจัดส.งสินคGา สินคGาอยู.ในสภาพดี ไม.ชํารุด
เสียหาย หรือสูญหาย เปOนปcจจัยอันดับแรกท่ีผูGประกอบการจะพิจารณาตัดสินใจจัดซื้อ รองลงมาไดGแก. 
การบริการเหมาะสมกับสินคGา/บริการของบริษัท การดูแลสินคGาระหว.างขนส.ง ผูGรับไดGรับสินคGาในเวลา
ท่ีกําหนด ข้ันตอนการรับฝากมีความสะดวก และอํานวยความสะดวกเหมาะสม และคุณภาพของ
สินคGา (ดังแสดงในตารางท่ี 1) 

กลุ�มลูกค�าหรือจุดหมายปลายทาง

ของสินค�าท่ีจัดส�ง 

ความถ่ีในการใช�บริการ 
ด�านโลจิสติกส� 
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ตารางท่ี 1 ปcจจัยท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม 
 

ปEจจัยด�านผลติภัณฑ� (บริษัทผู�ขายบริการ) 
   

Χ  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ข้ันตอนการรับฝากมีความสะดวก และอํานวยความ
สะดวกเหมาะสม  

4.23 0.82 มาก 

2. การบริการ ดูแลสินคGาระหว.างขนส.ง 4.48 0.84 มาก 
3. การบริการเหมาะสมกับสนิคGา/บริการของบริษัท 4.49 0.84 มาก 
4. ผูGรับไดGรับสนิคGาในเวลาท่ีกําหนด 4.29 0.84 มาก 
5. ระยะเวลาท่ีใชGในการจัดส.งสินคGา 4.71 0.83 มากท่ีสุด 
6. สินคGาอยู.ในสภาพดี ไม.ชํารุดเสียหาย หรือสูญหาย 4.64 0.85 มากท่ีสุด 
7. คุณภาพของสินคGา 4.19 1.06 มาก 

รวม 4.43 0.45 มาก 
 

ปcจจัยดGานราคาท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม การอัตรา
ค.าใชGจ.ายเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ และการมีอัตราค.าบริการคิดเปOนสัดส.วนท่ีตํ่าเม่ือเทียบกับ
มูลค.าสินคGาของผูGใชGบริการน้ัน เปOนปcจจัยสําคัญท่ีผูGใชGบริการพิจารณาเปOนอันดับตGน การต้ังราคาท่ีสูง
จะตGองมีคุณสมบัติเฉพาะบางประการท่ีพิเศษ ตรงกับความตGองการและการต้ังราคาท่ีสูงเกินไปอาจจะ
มีผลต.อการตัดสินใจใชGบริการ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 ปcจจัยดGานราคาท่ีส.งผลต.อการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม 
 

ปEจจัยด�านราคา (บริษัทผู�ขายบริการ) 
 

Χ  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.มีอัตราค.าใชGจ.ายเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ 4.61 0.92 มากท่ีสุด 
2.อัตราค.าบริการคิดเปOนสัดส.วนท่ีตํ่าเม่ือเทียบกับมูลค.าสนิคGาของ
ท.าน 

4.58 0.79 มากท่ีสุด 

3.การต้ังราคาท่ีสูงเกินไปอาจจะมีผลต.อการตัดสินใจใชGบริการของ
ท.าน 

4.35 0.9  มาก 

4.การต้ังราคาท่ีสูงจะตGองมีคุณสมบัติเฉพาะบางประการท่ีพิเศษ 
ตรงกับความตGองการของท.าน 

4.41 0.82 มาก 

รวม 4.49 0.86 มาก 
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สรุป และอภิบายผล 
 ลักษณะและพฤติกรรมของผูGประกอบการ เช.น ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ กลุ.มลูกคGาหรือ
จุดหมายปลายทางของสินคGาท่ีส.งมากท่ีสุด สิ่งท่ีคาดหวังจากการจัดส.งสินคGาใหGแก.ลูกคGาหรือคู.คGามาก
ท่ีสุด ความถ่ีในการใชGบริการดGานโลจิสติกส$ มีผลการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครปฐมอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 สอดคลGองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวG ท้ังน้ีเปOนเพราะลักษณะ
องค$กรของผูGใหGบริการมีการแบ.งแยกหนGาท่ีของแต.ละฝ�ายงานท่ีชัดเจน ผูGใชGบริการจะมีความรูGสึก
อบอุ.นและสบายใจกับการใหGบริการ ลักษณะองค$กรผูGใหGบริการดGานโลจิสติกส$มีความสอดคลGองกับ
ลักษณะธุรกิจและองค$กรผูGใชGบริการจะทําใหGมีผลต.อการตัดสินใจเลือกใชGบริการของผูGประกอบการ ซึ่ง 
กาญจน$สิตา โฆษิตธัญญสิทธ์ิ และชนงกรณ$ กุณฑลบุตร (2559) กล.าวว.าลักษณะองค$กรผูGใชGบริการ 
ส.งผลต.อการเลือกผูGใหGบริการท่ีเปลี่ยนแปลงตามไป  

ปcจจัยดGานองค$กร (บริษัทผูGใหGบริการ) ส.งผลการจัดซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครปฐมอย.างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ีเปOนเพราะลักษณะองค$กรของผูGใหGบริการ มีบริการหลัง
การขายท่ีดี โครงสรGางของบริษัท ระดับเทคโนโลยีของบริษัท ประสบการณ$ของบริษัท การบริหาร
จัดการภายในของบริษัทผูGใหGบริการ และมีรายละเอียดขGอเสนอของบริษัทขาย รวมท้ังการปรับแนวคิด
ลักษณะการบริหารงานใกลGเคียงสองคลGองกับลักษณะของธุรกิจและองค$กรผูGใชGบริการน้ันๆ จะทําใหGมี
ผลต.อการจGางผูGใหGบริการดGานโลจิสติกส$ Dale, Douglas และ Michale (2004) 

 ปcจจัยดGานความสัมพันธ$ระหว.างผูGใชGบริการและผูGใหGบริการ ไดGแก. การสรGางความคุGนเคย
ระหว.างผูGใชGบริการและผูGใหGบริการ ความเช่ือถือไวGวางใจระหว.างกัน พฤติกรรมท่ีผ.านมาของท้ังสอง
ฝ�าย ระดับการพึงพากันและกัน และความผูกพันระหว.างกัน เปOนปcจจัยท่ีจําเปOนอย.างหน่ึงต.อการจGาง
ผูGใหGบริการดGานโลจิสติกส$ (ชนิภรณ$ เอ่ียมสกุลรัตน$, 2558)  

ปcจจัยดGานผลิตภัณฑ$ และปcจจัยดGานกระบวนการและการบริการ ไดGแก. มีเครือข.าย
ครอบคลุม สามารถใหGบริการไดGท่ัวประเทศ มีการใชGอุปกรณ$เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชGในกระบวนการ
บริการ เปOนองค$กรขนาดใหญ. มีช่ือเสียง มีความม่ันคง น.าเช่ือถือ และเปOนผูGนําดGานบริการโลจิสติกส$ มี
ช.องทางในการติดต.อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว มีระบบจัดการขGอรGองเรียนท่ีทันสมัย ใส.ใจ และยินดี
ใหGบริการ ท้ังน้ีการบริการท่ีอํานวยความสะดวกและพนักงานมีมนุษย$สัมพันธ$ทางการตGอนรับท่ีดี จะมี
ผลต.อการเลือกใชGบริการ 
 ปcจจัยดGานราคา ผูGประกอบการใหGความสําคัญต.อปcจจัยดGานราคา โดยการพิจารณาจากการมี
อัตราค.าใชGจ.ายเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ อัตราค.าบริการคิดเปOนสัดส.วนท่ีตํ่าเม่ือเทียบกับมูลค.า
สินคGา การต้ังราคาการขนส.งท่ีสูงเกินไปจะมีผลต.อการตัดสินใจใชGบริการ หรือหากผูGประกอบการ
ขนส.งจําเปOนตGองต้ังราคาท่ีสูงข้ึนจะตGองมีคุณสมบัติเฉพาะบางประการท่ีพิเศษหรือตรงกับความ
ตGองการ อันจะมีผลต.อการตัดสินใจเลือกผูGใหGบริการขนส.งโลจิสติกส$ของผูGประกอบการ เสรี วงษ$
มณฑา (2542) ราคามีอิทธิพลต.อการซื้อก็ต.อเม่ือผูGบริโภคทําการประเมินทางเลือกและทําการ
ตัดสินใจ 
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ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. ในการศึกษาคร้ังต.อไป ควรศึกษาเก่ียวกับ ปcจจัยดGานคุณภาพการใหGบริการ ความ
น.าเช่ือถือ หรือพฤติกรรมการเลือกใชGบริการซ้ํา เพราะในปcจจุบันน้ีธุรกิจท่ีเก่ียวขGอง การขนส.งโลจิ
สติกส$มีความสําคัญอย.างย่ิงต.อการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีการแข.งกันเพ่ิมข้ึน โดยการศึกษาประเด็น
ดังกล.าวจะไดGเขGาใจถึงการรับรูGและความตGองการของลูกคGาผูGรับบริการมากข้ึน 
 2. ศึกษาความตGองการของลูกคGาผูGรับบริการ เพราะความตGองการของลูกคGาผูGรับบริการน้ันมี
การเปลี่ยนแปลงอยู.ตลอดเวลา เพ่ือปรับปรุงการบริการใหGตอบสนองความตGองการของลูกคGาไดGอย.าง
ถูกตGอง และทําใหGทราบถึงแนวโนGมของตลาดในธุรกิจต.อไป 
 

บรรณานุกรม 
กาญจน$สิตา โฆสิตธัญญสิทธ์ิ และชนงกรณ$ กุณฑลบุตร 2559. ศึกษาปcจจัยท่ีมีอิทธิพลต.อการเลือก

ผูGใหGบริการโลจิสติกส$ในกลุ.มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม. วารสารวิชาการ
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. ปUท่ี 11 ฉบับท่ี 1 เดือน
มิถุนายน 2559 

ชนิภรณ$ เอ่ียมสกุลรัตน$. 2558. ศึกษาเร่ืองความสามารถในการท�างานด�านโลจิสติกส�ท่ีส�งผลต�อ
การตัดสินใจใช�บริการของผู�บริโภค. สืบคGนจากhttp://dspace.bu.ac.th/bitstream/ 
123456789/1285/1/chaniporn.iams.pdf. 

เสรี วงษ$มณฑา. 2542. การวิเคราะห�พฤติกรรมผู�บริโภค. กรุงเทพมหานคี: ธีระฟ}ล$ม และไซเท็กซ$. 
Dale,S.,Douglas,m.,& Michale, A. 2004. The process development and commercialization  

process. International Journal of Logistics Management,  
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คาํสั�งมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ที� ���/�� � 

การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครั(งที� )   

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

The Seventh National Symposium Concerning the Research Work Presentation at BTU 

“นวตักรรมเพื�อการพฒันาสังคมไทยในศตวรรษที� 21” 

Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century - IDTS21 
_____________________________________ 

 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีกาํหนดให้มีการจดัการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ ครั# งที$ %  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี

“นวตักรรมเพื$อการพฒันาสงัคมไทยในศตวรรษที$ 21” ประกอบดว้ย 
 

1. งานวจิยัและสร้างสรรคด์า้นมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 
2. งานวจิยัและสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
3. งานวจิยัและสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Health  Sciences) 

 

ซึ$ งกาํหนดจดัขึ#น ในวนัอาทิตยที์$  LM  เมษายน  LNOL  เวลา PM.QP – SO.QP น.   ณ อาคาร ปฏิบัติการโรงแรม  ชั#นS และชั#น L  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  เพื$อให้การจดัการประชุมวิชาการนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติดงักล่าว เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงแต่งตั#ง
คณะกรรมการจดัประชุมวชิาการฝ่ายต่าง ๆ ดงัต่อไปนี#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�. คณะกรรมการที�ปรึกษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บงัอร  เบ็ญจาธิกลุ อธิการบดี    ประธาน 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   รองประธาน 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ที$ปรึกษา  
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที$ปรึกษา 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
5. อาจารยช์ยัสิน  สุขวบูิลย ์   รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและการเงิน ที$ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.พิสิษฐ ์ศิริรักษ ์  อธิการบดีวทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ ที$ปรึกษา 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์กลุธนี ศิริรักษ ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวทิยาลยั  ที$ปรึกษา 

เทคโนโลยพีนมวนัท ์
8. นายธีรวฒัน์ บุญสม   ผูอ้าํนวยการกองประเมินผลและ  ที$ปรึกษา 

จดัการความรู้งานวจิยั 
 
 
 
 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 มีหนา้ที$ใหค้าํปรึกษา ใหก้ารสนบัสนุนแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

�. คณะกรรมการอาํนวยการ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธาน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธาน 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์   
3. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   กรรมการ 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา เลิศกมลกาญจน ์ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ทพ.ทองนารถ คาํใจ  คณบดีคณะทนัตแพทยศ์าสตร์  กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร  กาํบุญ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
10. ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู     คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
11. ดร.สุวมิล จอดพิมาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
12. ดร.ประกิต หงษแ์สนยาธรรม   คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา กรรมการ 
13. ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ   คณบดีคณะบญัชี    กรรมการ 
14. ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
15. นายแพทย ์กาํจดั รามกลุ   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
16.  อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ   
17.  อาจารยฉ์ตัรปวณี  อาํภา   ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
18. อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 
หน้าที�และความรับผดิชอบ 

 S. ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานและประสานงาน ติดตามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
L. กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงาน ระหว่างมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี หน่วยงานภาคีร่วมจัดงานประชุม ตลอดจนการเชิญ

คณะกรรมการจดังานประชุม เพื$อสรุปความกา้วหนา้การดาํเนินงานตลอดช่วงการจดัเตรียมการจดัการประชุม 
Q. ใหก้ารเสนอแนะระบบการจดัประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยั 
i. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวชิาการ 
N. เสนอแนะการจดัตั#งคณะกรรมการชุดต่างๆ  คณะกรรมการดาํเนินงาน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
O. เสนอแนะแนวทางการประชาสมัพนัธ์งานการประชุม 
%. วางแผนและเตรียมการจดังานการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
M. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน  

 
 



 

 
  

 
 

Z. คณะกรรมการจดัการประชุม 

Z.�. คณะกรรมการดาํเนนิงาน ประสานงานและพธีิการ 
S.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง                 หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ         ประธาน 
L.อาจารย ์ดร. เสาวนีย ์ สมนัตต์รีพร   ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั   รองประธาน 
Q.อาจารยก์ฤติญา  กวจีารุกรณ์   ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์   กรรมการ 
i.นายอาลี  เส็มเภอ     เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
N.นายองอาจ  พรมพื#น    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
O.นางสาวกนัตินนัท ์ จิตระออน         เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

  

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. สรรหาผูบ้รรยายต่างๆ อาทิ  ผูบ้รรยายนาํ  และผูบ้รรยายรับเชิญ      
2. จดัโปรแกรมการขึ#นบรรยาย 
3. วางแผนและเตรียมการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
4. จดัทาํกาํหนดการ  พิธีการของงานประชุม 
5. เสนอขออนุมติัโครงการ ติดต่อประสานงานเพื$อเรียนเชิญวิทยากร  วิทยากรบรรยายพิเศษ  วิทยากรแสดงปาฐกถาพิเศษ 

ผูท้รงคุณวฒิุในการพิจารณาบทความวชิาการ    
6. ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมนําเสนอทั# งภาคบรรยาย โปสเตอร์ตลอดจนตอบขอ้ซักถามทั$วไป   และตอบรับการ

พิจารณาบทความ 
7. จดัหาของที$ระลึกใหว้ทิยากรบรรยายพิเศษ และประธานที$มาเปิดงาน  
8. จดัหาของที$ระลึกใหผู้ร่้วมงาน (กระเป๋าผา้) 
9. จดัทาํวฒิุบตัรผูน้าํเสนอผลงานทุกคน   จดัลาํดบัผูเ้ขา้รับวฒิุบตัร 
SP.ทาํหนงัสือเชิญอธิการบดีกล่าวรายงานและเปิดงาน 
SS.ประสานงานฝ่ายต่างๆ 
SL.ติดตามทวงถามบทความจากผูน้าํเสนอบทความ  
SQ.สรุปผลโครงการเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z.�.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเวบ็ไซต์ 
 S.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    ประธาน 
 L. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก   ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ 

Q. อาจารยว์รินธร แจง้โรจน ์   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
i. อาจารยส์ยาม เจริญอินทร์พรหม  อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
N. อาจารยส์าคร อ่าวสาคร   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
O.อาจารยก์ฤติญา  กวจีารุกรณ์  ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์             กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ออกแบบโปสเตอร์และป้ายไวดนิ์ล เพื$อประชาสมัพนัธ์ 
 L. ประชาสมัพนัธ์โครงการผา่นสื$อต่าง ๆ ทั#งเวบ็ไซต ์ วทิยโุทรทศัน์ และวทิยกุระจายเสียงคลื$นต่าง ๆ   

Q. จดัทาํเวบ็ไซตเ์พื$อเผยแพร่การประชุม  และจดัทาํระบบลงทะเบียนเขา้ร่วมส่งผลงานออนไลน ์
i. บนัทึกภาพและวดีิโอการจดัประชุมวชิาการ 

 N. ทาํหนงัสือเชิญผูสื้$อข่าวมาทาํขา่วการจดังานประชุมวชิาการ 
 O. ดูแลตอ้นรับสื$อมวลชนในการประชุม 
 %. จดัทาํเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แก่สื$อมวลชนวนัประชุม (Press Release) 
 M. ส่งภาพข่าวพิธีเปิดการประชุมเผยแพร่แก่สื$อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
 n. จดัเตรียมของที$ระลึกแก่สื$อมวลชน   
 SP. งานอื$นๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z.Z คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
 S.อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    ประธาน 

L.อาจารยน์พอนนัต ์บาลิสี   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 Q. อาจารยชุ์ติมา งามพิพฒัน์   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์           กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S.  ออกแบบและตกแต่งฉากบนเวที 
 L. ติดตั#งบอร์ดสาํหรับติดโปสเตอร์ 
 Q. ติดโปสเตอร์ผลงานของผูน้าํเสนอผลงาน 
 i. ดูแลการจดัวางและตกแต่งสถานที$ 
 N. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Z.� คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที�และรักษาความปลอดภัย 
 S.อาจารยส์มภพ ศรีสมัพนัธ์ุ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาคารสถานที$   ประธาน 
 L.นายภาณุ  มาลาทอง   หวัหนา้เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
 Q.นายเอก  แซ่กงั    เจา้หนา้ที$สาํนกักิจการนกัศึกษา   กรรมการ 

i.นายพิชยั สนัโดษ    เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
N.นางสาวเอกอนงค ์เพิดขนุทด  เจา้หนา้ที$สาํนกัประธาน            กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ทาํป้ายบอกทางไปหอ้งประชุม 
 L. ติดโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์งานประชุม บริเวณอาคารภายในมหาวทิยาลยั  หนา้มหาวทิยาลยั ถนนทววีฒันา 
 Q. จดัตกแต่งหอ้งประชุมใหญ่  และหอ้งประชุมเลก็ และดูแลความพร้อมของสถานที$ตลอดงาน 
 i. ติดตั#ง ทดสอบระบบเครื$องเสียงบริเวณภายในงาน เพื$อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

N. จดัโตะ๊รับลงทะเบียน  ติดตั#งผา้ประดบัเวที 
 O. กาํกบั ดูแล ความสะอาดของหอ้งนํ# าตลอดการประชุม 
 7. จดัทาํแผนดา้นรักษาความปลอดภยัและงานจราจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Z.�.คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
 S.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    ประธาน 

L.อาจารยพ์ลศิต เสวนันา    ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาตาํราและสื$อทางวชิาการ  กรรมการ 
 Q.นายอาลี  เส็มเภอ    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ  
 i.นายองอาจ  พรมพื#น   เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ 
 5.นางสาว กนัตินนัท ์จิตระออน  เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
  
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
S. จดัทาํ Proceeding เผยแพร่บทความวชิาการ ทั#งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
L. ออกแบบและจดัทาํสูติบตัร รวมทั#งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆตามที$ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

Z.  คณะกรรมการฝ่ายบริการด้านการปฐมพยาบาล 
S.ดร.สุวมิล จอดพิมาย    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    ประธาน 

 L.รองศาสตราจารย.์ดร.สุลี  ทองวเิชียร อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
 Q.ดร.สุวมิล  แสนเวยีงจนัทร์ อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์          กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
  

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. มีหนา้ที$จดัเตรียมบุคลากร อุปกรณ์เครื$องใชแ้ละยาสาํหรับการปฐมพยาบาล  
2. กาํหนดสถานที$ตั#งหน่วยปฐมพยาบาลใหเ้หมาะสม สะดวกรวดเร็วต่อการใหบ้ริการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.7 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับ และจดัเตรียมอาหาร 
 S.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์  ประธาน 
                2. รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัริยา รวยสาํราญ         อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ          กรรมการ 
 Q.อาจารยด์ร.สุธาสินี วยิาภรณ์  หวัหนา้สาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 

i.อาจารยด์ร.สมนฏัฐา ภาควหิก  อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ          กรรมการ 
5.อาจารยฉ์ตัรปวณี อาํภา   ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

 O.อาจารยว์ชิสุดา ร้อยพิลา   หวัหนา้สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ   
 %. อาจารยกิ์ตติคุณ เกริงกาํจรกิจ  อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 M.อาจารยก์ลุธิดา อินทรลกัษณ์  อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 n. อาจารยนิ์พนธ์ องัศุธีรกลุ   อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 SP. อาจารยพ์รรณปพร จนัทร์ฉาย  อาจารยป์ระจาํ สาขาการท่องเที$ยว  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

SS. อาจารย ์โอม โตอาจ   อาจารยป์ระจาํสาขาการจดัการกิฬา     กรรมการ 
12.อาจารยณ์ฐักร เดชา   อาจารยป์ระจาํสาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ  กรรมการ 
13. อาจารยน์ภสินี  นิลพนัธ์   อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
Si. อาจารยก์านตสิ์รี เผา่นาคธรรมรัตน ์ อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
SN.. อาจารยว์ลิาวลัย ์ดีเลิศ   หวัหนา้สาขาภาษาไทย    กรรมการ 
SO. อาจารยด์าราวรรณ  เกตวลัย ์  อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาไทย   กรรมการ 
S%. อาจารยก์นกอร เปลี$ยนสกลุ  อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
SM.นางสาวฮายาตี สาหะ   เจา้หนา้ที$สถาบนัภาษาต่างประเทศ            กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ตอ้นรับ ดูแลวทิยากร ผูน้าํเสนอผลงาน และผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเขา้ที$ประชุม 
 L. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม 

Q. จดัเตรียมอาหารและเครื$องดื$มสาํหรับผูน้าํเสนอผลงาน  
 i. งานอื$น ๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 



 

 

�. กองบรรณาธิการ 

 S. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   ประธาน 
       รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 L. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธาน 

 3.ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา เบ็ญจาธิกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
       รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
i.ดร.ดวงฤทธิs  เบญ็จาธิกลุชยัรุ่งเรือง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  กรรมการ  

คณบดีคณะรัฐศาสตร์   
 N.ศาสตราจารย ์ดร จงจิตร์ หิรัญลาภ   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กรรมการ 

 O.ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา เลิศกมลกาญจน์  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
 %.รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุงเรือง   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 

M.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร  กาํบุญ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
9.ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
SP.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู     คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
SS.ดร.สุวมิล จอดพิมาย    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
SL.ดร.ประกิต หงษแ์สนยาธรรม   คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา กรรมการ  
SQ.ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ    คณบดีคณะบญัชี    กรรมการ 
Si.ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร             คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
15.นายแพทย ์กาํจดั รามกลุ    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
SO. อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
S%. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั              กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 หน้าที�และความรับผดิชอบ 

1. กาํหนดรูปแบบ  วธีิการรับลงทะเบียน 
2. จดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผลงานวจิยัทั#งภาคบรรยาย  และภาคโปสเตอร์ 
3. คดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุในการประเมินผลงานวจิยั 
4. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

�.�  คณะอนุกรรมการพจิารณาผลงาน 

�.�.�  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1.  ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธาน 
รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์นิยมญาติ   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและ  รองประธาน 
บริการวชิาการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ทิยา เบ็ญจาธิกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อนุกรรมการ 
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา คุณารักษ ์   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุ่งเรื$อง   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  อนุกรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร กาํบุญ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง  หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ  อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.พีรพงศ ์ทิพนาค   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.พรพิพฒัน์ เพิ$มผล  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ศรีจกัรวาล  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยพิ์เศษ พลโท ดร.วรีะ วงศส์รรค ์ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.ชวนชม ชินะตงักรู  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.สมหญิง จนัทรุไทย  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.กมลพร กลัยาณมิตร  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ลกัขณาภิชนภชั  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์นพพร ด่านสกุล   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์สธน โรจนสกลุ   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์อรวรรณ บรรจงศิลปะ  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ววิฒัน์ เอี$ยมไพรวนั   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ศิริพร สจัจานนท ์   อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารย ์ดารา ทีปะปาล   อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประณต มีสอน   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศสุดา รัชฎาวศิิษฐกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ เมืองแมน  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิตยา ศรีมกฏุพนัธ์ุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธิดา หอวฒันกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ เสรีตระกลู  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ด่านประดิษฐ ์  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทิน นพเกตุ   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรินทร์ สวนแกว้  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เสงี$ยม บุษบาบาน   อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 



 

 

34. ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร             คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อนุกรรมการ 
35. ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ    คณบดีคณะบญัชี   อนุกรรมการ 
36. ดร.ชลกนก โฆษิตคณิน    อาจารยป์ระจาํคณะบญัชี  อนุกรรมการ 
37. ดร.ประพฒัน์พงศ ์เสนาฤทธิs     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ดร.สุขมุ มูลเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ดร.กมลมาลย ์ไชยศิริธญัญา    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
41. ดร.ลดัดาวลัย ์คงสมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
42. ดร.เพช็รัตน์ ฮีมินกลู    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
43. ดร.ชยัวฒัน์ อุทยัแสน    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
44. ดร.ปราการ เกิดมีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
45. ดร.สมบติั เดชบาํรุง    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ดร.สมใจ เดชบาํรุง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
47. ดร.ธนาดล สมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
48. ดร.รสรินทร์ อรอมรรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
49. ดร.เกียรติศกัดิs  อิชยานนัท ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
50. ดร.สมคิด สกลุสถาปัตย ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
51. ดร.จนัทรัตน์ ภคมาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
52. ดร.จุฑารัตน์ นิรันดร    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
53. ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย ์   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
54. ดร.ธาริณี กิตติกาญจนโสภณ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
55. ดร.สามารถ ปรมานิติวิs     อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
56. ดร.สมบติั อรรถพิมล    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
57. ดร.รัสรินทร์ พงษลี์# รัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
58. ดร.จุฑาศิริ ยอดวเิศษ    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ดร.ณรงคศ์กัดิs  ศรีบรรดาศกัดิs วชัราภรณ์   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
60. ดร.นิวตัน์ วรรณธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
61. ดร.อุไรวรรณ พงศสุ์ภากลุ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
62. ดร.อดุลย ์เลาหพล     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
63. ดร.ชนะ รัตนภกัดี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
64. ดร.เถลิงศกัดิs  เสนาคาํ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
65. ดร.ธวชัชยั แสวงทรัพย ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
66. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
67. ดร.ปรียาพร เหตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
68. ดร.นพคุณ ทอดสนิท    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
69. ดร.บรรจง โซ๊ะมณี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
70. ดร.ณิฐษาภกัค ์จตัุปาอิทธิวฒัน ์   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
71. ดร.ขิง แขวงวเิศษชยัชาญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
72. ดร.ประถมภรณ์ รัตนภกัดี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
73. ดร.พีระ อินทรทูต     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 



 

 

74. ดร.เกียรติศกัดิs  กลัยาสิริวฒัน ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
75. ดร.ฉววิรรณ ปูรานิธี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
76. ดร.ชูศกัดิs  จึงพานิช     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
77. ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ อนุกรรมการ 
78. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
79. ร้อยตรี ดร.บุญช่วย แจง้เวชฉาย   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
80. ดร.กญัญาณฐั ไฝคาํ     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
81. ดร.ทิพยล์าวลัย ์แกว้นิล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
82. ดร.ณฐัวชัร์ เผา่ภู่     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
83. ดร.สุชาติ ปรักทยานนท ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
84. ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
85. ดร.นภทัร จนัทรารมย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
86. ดร.ประพฒัสอน เปียกสอน    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
87. ดร.ณฐัภูอิสร์ ศรีเพชร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
88. ดร.ณชัชา กริ$มใจ     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
89. ดร.ชนนัชิดา กิจประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
90. ดร.ธนวฒัน์ ทีปะปาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
91. ดร.กว ีบุญเลิศวณิชย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
92. ดร.พิบูล ทีปะปาล     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
93. ดร.ลาวลัย ์ตน้สกลุรุ่งเรือง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
94. ดร.พงษเ์ทพ ศรีโสภาจิต    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
95. ดร.ราวดี สุริสระพนัธ์ุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
96. ดร.พีรวฒัน์ ชูเกียรติ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
97. ดร.ธีระพงศ ์ธนเจริญรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
98. ดร.จรูญ ชาํนาญไพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
99. ดร.จุฬาลกัษณ์ ฟรููโนะ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
100. ดร.สุภาสินีย ์ปริญญาพิพนธ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
101. ดร.นราธิป แนวคาํดี    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
102. ดร.เพชรราภรณ์ คาํหลวง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
103. ดร.พรประภา ศรีราพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
104. ดร.ธีรเดช ทิวถนอม    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
105. ดร.นนัทน์ภสั ผลตาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
106. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
107. ดร.สุธาสินี วยิาภรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์ อนุกรรมการ 
108. ดร.มธุรส ผา่นเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 

         
 

 

 

 



 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. Professor Dr.Terry Miller    Kent State University อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.สาํเรียง เมฆเกรียงไกร    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งภพ คงฤทธิs ระจนั    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้  ทองขาว    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สุภมาส องัศุโชติ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

    ธรรมาธิราช 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.สวงค ์เศวตวฒันา    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวทิย ์ภาณุจารี    มหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั  อนุกรรมการ  
9. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิย ์ขนัธศิริ    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.ชุมศกัดิs  อินทร์รักษ ์   มหาวทิยาลยัคริสเตียน อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สนัติ ศรีสวนแตง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ตนัพิชยั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.พนิต เขม็ทอง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.วกิร ตณัฑวทุโฒ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา นาควบูิลยว์งศ ์   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์ดร.สาโรช โสภีรักษ ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั ประเสริฐสรวย   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.อริสรา เลก็สรรเสริญ   มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชตกร พลภกัดี    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
22. รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ วสุิทธิแพทย ์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ คุประตกลุ   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
24. Associate Professor Dr.Andrew Shariary   Kent State University อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยช์ฎาพร ฑีฆาอุตมากร    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารย ์ไพรัช พนัธ์ุชาตรี    มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารย ์วนิยั ลํ#าเลิศ     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารย ์บาหยนั อิ$มสาํราญ    ขา้ราชการบาํนาญ  อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารย ์เชาวยทุธ พรพิมลเทพ   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  
30. รองศาสตราจารย ์ธโสธร ตูท้องคาํ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

ธรรมาธิราช 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ ยคุลธรวงศ ์    มหาวทิยาลยัเกษตร  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์มีใจซื$อ    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิs  บึงมุม    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ ระวงัการณ์    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์    มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 

 



 

 

36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารารัตน์ สุขแกว้    มหาวทิยาลยัราชมงคล อนุกรรมการ 
    รัตนโกสิทร์ 

37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณี เนียมหอม    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒันกลุ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นต.ดร.สญัชยั พฒันสิทธิs     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ราตรี ศิริพนัธ์ุ    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศราวธุ อินทรเทศ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

    เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร ขนัโต    มหาวทิยาลยัมหามกฏุ อนุกรรมการ 

    ราชวทิยาลยั 
43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศกัดิs  พุม่อินทร์    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาํเริง อ่อนสมัพนัธ์ุ    มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วธุพงษ ์ลาภเจริญ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา วงศรั์ศมีเดือน    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล รอดแจ่ม    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
48. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพงษ ์ลีลากิจไพศาล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
50. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนารถ เลก็ลอสินธ์ุ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต บุญสนอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิติมา โหล้าํยอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี ศกัดิs ดุลยธรรม    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนภทัร ปัจฉิมม ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
55. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พราม อินพรม    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัดิs    มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต อนุกรรมการ 
58. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํไพ ทองธีรพาพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
60. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาคีรา ราชเวยีง    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช อนุกรรมการ 

มงคลรัตนโกสินทร์ 
61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภดล เชนะโยธิน   มหาวทิยาลยัราชภฏัราช อนุกรรมการ 

นครินทร์ 
62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภทัราพร ปุณะตุง    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ  
63. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วารี ศรีสุรพล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรเพญ็ ไตรพงศ ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
65. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ํ# าผึ#ง ไขวพ้นัธ์ุ    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผูช่้วยศาสตราจารยว์บูิลย ์ลือมงคล    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
67. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสงค ์อุทยั    มหาวทิยาลยัธนบุรี  อนุกรรมการ 
68. ดร.เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
69. พ.ต.ท.ดร.พสักร จิตตรัตน ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 



 

 

70. ดร.ทวพีร ตูพ้จ    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
71. ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย ์    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     พิบูลสงคราม 
72. ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ    มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร อนุกรรมการ 

        พระนครศรีอยธุยา   
73. ดร.เจษณี บุตรดาํ      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.รักเกียรติ จาริก      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
75. ดร.มนษริดา ทองเกดิ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 

       ราชมงคลวทิยาลยัเขตจกัรพงศภู์วนาท 
76. ดร.อาํนวย แกว้ใส      มหาวทิยาลยัหอการคา้ อนุกรรมการ 
77. ดร.อานนท ์วนัลา      มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

       กาญจนบุรี 
78. ดร.ฐปนพฒัน์ รัชญาเมธีธรรม    มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อนุกรรมการ 
79. เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี    กรมควบคุมการปฏิบติั อนุกรรมการ 

       ทางอากาศ 
80. ดร.ประยทุธ์ สวสัสดิเรียวกลุ     มหาวทิยาลยัชินวตัร อนุกรรมการ 
81. ดร.พชัรี ทองคาํพานิช     สถาบนัการพลศึกษา  อนุกรรมการ 

       วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
82. ดร.ศศิธร เดชพรหม     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
83. ดร.กรศิริ คตภูธร      มหาวทิยาลยัมหามกฎุ อนุกรรมการ 

       ราชวทิยาลยั 
84. ดร.เมธาวนิ  สาระยาน    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     เพชรบุรี 
85. ดร.อาทิตย ์โพศรีทอง     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
86. ดร.กลุธิดา นาคะเสถียร     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
87. ดร.รุจิภาส ภูธนญัพิภทัร์     มภร พระนครศรีอยธุยา อนุกรรมการ 
88. ดร.รุ่งทิวา วฒันวงศ ์     สพฐ.นครปฐม เขตL อนุกรรมการ 
89. ดร.จนัทนา สงัวรโยธิน     มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 
90. ดร.องัคณา ใจเทิม      มหาวทิยาลยัสยาม  อนุกรรมการ 
91. ดร.วธุพงศ ์ลาภเจริญ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
92. ดร.ธนากร ปักษา      มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
93. ดร.ธวชัชยั ตั#งอุทยัเรือง     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี     วทิยาลยัการฝึกหดัครู อนุกรรมการ 
        มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
95. ดร.สุพตัรา แผนวชิิต     มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 
        ธรรมาธิราช  
96. ดร.จิรวฒัน์ กิติพิเชษฐสรรค ์     วทิยาลยันครราชสีมา อนุกรรมการ 
97. ดร.สมศกัดิs  สุภิรักษ ์     มหาวทิยาลยัเจา้พระยา อนุกรรมการ 
98. ดร.ในตะวนั กาํหอม     วทิยาลยัทองสุข  อนุกรรมการ 
99. ดร.วริศรา เชนะโยธิน 



 

 

100. ดร.ดุริยะ จนัทร์ประจาํ     โรงเรียนนาเยยีศึกษา อนุกรรมการ 
รัชมงัคลาภิเษก 

101. อาจารยด์าํริห์ บรรณวทิยกิจ     มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
102. อาจารยพ์ชัราพร เฉลิมไพศาลสุข    มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  

 
�.�.�. คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. รุ่งโรจน์ พุม่ริ#ว   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ศิลปานนักลุ  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์เพียงจนัทร์ โรจนวภิาต  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์พญ.จรวยพร สุภาพ   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
5. ดร.สุวมิล แสนเวยีงจนัทร์    อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์ อนุกรรมการ 
6. ดร.ธวชัชยั กาญจนะทวกีลุ    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์  อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
7. ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย ์ดร.สมจิตต ์สุพรรณทศัน ์      อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ลีรา กิตติกลุ       อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั ชยักิตติกรณ์      อนุกรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ.อุดม วอ่งไวทองดี  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  อนุกรรมการ 
5. ดร.อนุสรณ์ มนตรี     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
6. ดร.สมพร ส่งตระกลู    มหาวทิยาลยับูรพา   อนุกรรมการ 
7. ดร.ดลภา พศกชาติ     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 

 
�.�.Z  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธาน 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ    คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.โจเซฟ เคดรี    อาจารยค์ณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยบุ์ญชู เรืองพงศรีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยดิ์เรก ทองอร่าม    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ทองแพ    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ    คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประกอบ มณีเนตร    อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
9. ดร.ธชัพรรณ หนูเนียม     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 



 

 

10. ดร.สุนทร แสงเพช็ร     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
 

11. ดร.เพชรรัตน์ จนัทรทิณ     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
12. ดร.สุวไิล พุม่โพธิs       อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
13. ดร.อนุรักษ ์จนัทร์ศรี     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
14. ดร.ววิฒัน์ จึงธนศิริกลู     อาจารยพิ์เศษประจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์    อนุกรรมการ 
15. อาจารยต์วงทอง พชรพฤทธิภากร    คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     อนุกรรมการ  
16. อาจารยณ์ชัชา วิชยั      อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
17. อาจารยภ์คัวลญัชญ ์ผาณิตพิเชฐวงศ ์    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
18. อาจารยอิ์ริยา ผอ่งพิทยา     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
19. อาจารยเ์อกชยั ศิริเลิศพรรณนา    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
20. อาจารยพ์งษเ์ทพ ผลประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
21. อาจารยก์ลา้ ธานีโต      อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
22. ดร.จิรพิพฒัน์ ธญัพงษภ์ทัร     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี
23. ดร.ธเนศ กิติศรีวรพนัธ์     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี
     

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สนัติธรรมนนท ์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ดีบุญ เมธากลุชาติ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั ทีฆทรัพย ์    มหาวทิยาลยัธนบุรี   อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรุงศกัดิs  อตัพฒุ    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.จอมภพ แววศกัดิs     มหาวทิยาลยัทกัษิณ  อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีดา จนัทวงษ ์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

       เกลา้พระนครเหนือ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนา อนนัตร์าชา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

       เกลา้พระนครเหนือ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัวลัย ์ คมัภีรพนัธ์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระเจา้ อนุกรรมการ 

เกลา้ธนบุรี 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวฒิุ ดุษฎี    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้   อนุกรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สโรชา เจริญวยั    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

ธญับุรี 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ อนุกรรมการ 



 

 

คุณทหารลาดกระบงั 
 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรินทิพ สุกใส    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อนุกรรมการ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา อรุณจรัสธรรม   มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพนนัท ์นานคงแนบ   มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วเิชียร อุ่นเรือน    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์มงคล คธาพนัธ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมการ 
17. ดร.สุภชา ศิริวงศย์ิ$งเจริญ     บริษทั Unique Engineering  อนุกรรมการ 

And Construction 
18. ดร.โสภา แซ่เฮง้      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

รัตนโกสินทร์ 
19. ดร.กฤษดา เสือเอี$ยม     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

พระนคร 
20. ดร.สนัติ พฒันะวชิยั     มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี  อนุกรรมการ 
21. ดร.บุญธิดา ชุนงาม      มหาวทิยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
22. ดร.นุชนาพร พิจารณ์     มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อนุกรรมการ 
23. ดร.ปิยะนนัท ์พนากานต ์     มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อนุกรรมการ 
24. ดร.วรวทิย ์โกสลาทิพย ์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้ธนบุรี 
25. ดร.โสภา วศิิษฎศ์กัดิs      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
26. ดร.รัฐศกัดิs  พรหมมาศ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

รัตนโกสินทร์ 
27. ดร.อรวลี อมรลีตระกลุ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ อนุกรรมการ 

พระนครเหนือ 
28. ดร.ปิยชาติ ธาตรีนรานนท ์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ อนุกรรมการ 

ภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี 
29. ดร.นภนต ์เกื#อนอ้ย      วทิยาลยัเทคนิคสมุทปราการ  อนุกรรมการ 
30. ดร.ฐกฤต ปานขลิบ      วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  อนุกรรมการ 
31. ดร.ณรงค ์วชัรเสถียร     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 

 
 
  
 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. พิจารณาผลงานจากผูน้าํเสนอบทความเพื$อนาํเสนอแบบบรรยาย  หรือ  โปสเตอร์   
 L. ทาํรายงานสรุปผลเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

  



 

 

�. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ 
 S.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   ประธาน 
 L. อาจารย ์ดร.เบญจภทัร วฒันกลุ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณและการเงิน  กรรมการ  
 3. อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร                     ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั    กรรมการ  

i. อาจารยป์ราณี  ทองศรีสุข   ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ                      กรรมการและเลขานุการ 
 N.นางสาวกนัตินนัท ์จิตระออน  เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั    ผูช่้วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 

 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. รับเงินลงทะเบียนผลงาน 
 L. สรุปยอดเงินลงทะเบียน 
 Q. ตรวจสอบและจดัทาํค่าใชจ่้าย 
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